
از گزینه های درمان و پیشگیری از کویید-19 مطلع شوید
در حال حاضر برای کویید-19 گزینه های درمانی بیشتری وجود دارد. گرچه بیشتر افراد نیاز به درمان ندارند، اما درمان ها می توانند از
بستری شدن و مرگ افراد پرخطر جلوگیری کنند. در صورتی که در معرض خطر ابتال به نوع شدید بیماری هستید و به درمان پیشگیرانه
عالقمند می باشید یا در صورتی که پرخطر هستید و آزمایش کویید-19 شما مثبت شده است با ارائه دهنده مراقبت درمانی خود

صحبت کنید.
 

درمان ها جایگزین واکسیناسیون نیستند. واکسیناسیون همچنان ایمن ترین، موثرترین روش برای محافظت از شما در برابر کویید-19 به
شمار می رود.درمان ها باید در مراحل اولیه شروع شوند، از این جهت در دادن آزمایش تاخیر نکنید. در اینجا اطالعاتی در مورد 6 درمان

کویید-19 ارائه می شود.

Molnupiravir
(مولنوپیراویر)

Paxlovid
 (پکسلووید)

Evusheld
(ایووشلد)

 

Bebtelovimab
(ببتیلوویمب)

Remdesivir 
(رمدسیویر)

افراد باالی 12 سال
افراد فاقد عفونت

کویید-19 یا مواجهه

اخیر؛ و کسانی که:

oدارای سیستم ایمنی
سرکوب شده هستند،

oاخیرا درمانی را
دریافت کردند که

سیستم ایمنی آنها را
تضعیف کرده است، یا

به دلیل واکنش های
آلرژیک شدید نمی توانند

واکسینه شوند.

طی 7 روز از شروع عالئم

تزریق داخل وریدی (IV) به

مدت 3 روز روزی یک بار

مراکز مراقبت درمانی/
مرکز تزریقات

افراد باالی 12 سال

افراد مبتال به
کویید-19 که در

معرض خطر ابتال

به نوع شدید
بیماری قرار دارند.

ظرف 7 روز از شروع عالئم

تزریق داخل وریدی

(IV) یک بار

مراکز مراقبت
درمانی/ مرکز

تزریقات

قرص به صورت

خوراکی به مدت 5 روز

مصرف شود

قرص به صورت

خوراکی به مدت 5 روز

مصرف شود

تزریق

ظرف 5 روز از شروع عالئم ظرف 5 روز از شروع عالئم
قبل از ابتال به عفونت برای

کمک به پیشگیری از

کویید-19

خانه خانه
مراکز مراقبت درمانی/

مرکز تزریقات

 افراد باالی 18 سال

افراد مبتال به
کویید-19 که در

معرض خطر ابتال به

نوع شدید بیماری
قرار دارند

 افراد باالی 12 سال

افراد مبتال به
کویید-19 که در

معرض خطر ابتال به

نوع شدید بیماری
قرار دارند.

بزرگساالن و کودکان

kg (8lbs) 3.5 باالی

افراد مبتال به
کویید-19 که بستری

نشدند اما در معرض

خطر ابتال به نوع

شدید بیماری قرار

دارند

https://covid-19.acgov.org/treatment :برای معلومات اضافه، به ویب سایت ذیل مراجعه کنید
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*Adapted from materials provided by the County of Santa Cruz

کجا قابل

دریافت است؟

از چه زمانی باید

شروع شود؟

چه کسانی واجد

شرایط هستند؟

نحوه مصرف به چه

صورت 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

