
از انتخاب های تداوی و وقایه از کووید 19 مطلع شوید
در حال حاضر انتخاب های بیشتری برای تداوی کووید 19 موجود است. اگرچه اغلب اشخاص به تداوی ضرورت ندارند، اما تداوی
می توانند از ماندن در شفاخانه و مرگ اشخاص با خطر بلند جلوگیری کنند. اگر در معرض خطر مصاب شدن به نوع شدید مریضی

هستید و مایلید تداوی وقایوی داشته باشید یا اگر در خطر بلند هستید و تست کووید 19 شما مثبت شده است با ارائه دهنده مراقبت

صحی خود صحبت کنید.

تداوی ها جایگزین پیچکاری نیستند. همچنان پیچکاری مصئون ترین و موثرترین راه حفاظت در برابر کووید 19 است.تداوی باید در

.مراحل اولیه شروع شوند، پس برای تست تاخیر نکنید. در ذیل معلومات درباره 6 تداوی کووید 19 ارائه می¬شود

Molnupiravir
(مولنوپیراویر)

Paxlovid
 (پکسلووید)

Evusheld
 (ایووشلد)

 

Bebtelovimab
(ببتیلوویمب)

Remdesivir
(رمدسیویر)

اشخاص باالی 12 سال

اشخاص بدون عفونت

کووید 19 یا مواجهه

شدن به تازگی و

اشخاص که:

oسیستم مصئونیت
آنها در معرض خطر

، است
oاخیراً یک تداوی شده اند

که سیستم مصئونیت
آنها را تضعیف کرده

است، یا
به دلیل عکس العمل های

حساسیت شدید،
پیچکاری شده

نمی توانند.

طی 7 روز از شروع عالئم

(IV) تزریق داخل وریدی

برای 3 روز روزی یک بار

مراکز مراقبت صحی/
مرکز تزریقات

اشخاص باالی 12

سال

اشخاص مصاب

به کووید 19 که در
معرض خطر

مصاب شدن به

نوع شدید مریضی
هستند

طی 7 روز از شروع عالئم

تزریق داخل وریدی

(IV) یک بار

مراکز مراقبت
صحی/ مرکز

تزریقات

قرص در شکل خوراکی

برای 5 روز مصرف شود

قرص در شکل خوراکی

برای 5 روز مصرف شود
تزریق

طی 5 روز از شروع عالئم طی 5 روز از شروع عالئم
قبل از مصاب شندن به

عفونت برای مساعدت به

وقایه از کووید 19

منزل منزل
مراکز مراقبت صحی/

مرکز تزریقات

اشخاص باالی 18

سال

اشخاص مصاب به

کووید 19 که در

معرض خطر مصاب

شدن به نوع شدید

مریضی هستند

اشخاص باالی 12

سال

اشخاص مصاب به

کووید 19 که در

معرض خطر مصاب

شدن به نوع شدید

مریضی هستند.

کالنساالن و اطفال با

وزن بیشتر از 3.5

کیلوگرام (8 پاوند)

اشخاص مصاب به

کووید 19 که بستری

نشدند اما در معرض

خطر مصاب شدن

به نوع شدید مریضی
هستند

https://covid-19.acgov.org/treatment :برای معلومات اضافه، به ویب سایت ذیل مراجعه کنید

UPDATED APRIL 2022

*Adapted from materials provided by the County of Santa Cruz

از کجا قابل

دریافت است؟

چه زمانی باید

شروع شود؟

چه کسی واجد

شرایط هستند؟

طرز انجام چی

طور است؟

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/know-your-treatment-options-covid-19

