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 لك. 

لألشخاص   19-العالج والوقاية من كوفيد
 المعرضين لمخاطر عالية

 
 
 
 
 
 
 

 بعد إجراء االختبار؟  19-هل ثبتت إصابتك بكوفيد
هم  العالج متاح   عرضة لإلصابة بمرض  وتظهر عليهم األعراض ويكونون أكثر    يوًما فما فوق  28لألشخاص الذين تبلغ أعمار

مرتفعة.    شديد، معرًضا لمخاطر  األسباب التي تجعل الشخص  أدناه بعض  األزرق  هم باللقاح. يسرد المربع  حتى لو تم تطعيم
 تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان العالج مناسبًا 

 

 وزن لكل عالج. مالحظة: قد تختلف متطلبات العمر وال

 و، 19-ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من أعراض كوفيد  19-الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد •
 بمرض شديد أو دخول المستشفى أو الوفاة: عامل أو أكثر من عوامل الخطر التالية لإلصابةويتوافر لديهم  •

 السمنة أو فرط الوزن  •
 سنة فما فوق(  65كبار السن ) •
والسكري وأمراض الكلى المزمنة وضعف جهاز المناعة وحاالت الصحة العقلية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض  الحمل  •

 أمراض الرئة، مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن والربو المتوسط/الحاد 
 الحاالت/العوامل الطبية األخرى، بما في ذلك العرق/ اإلثنية، التي قد تعرض المرضى لخطر أكبر  •
رهم من األشخاص الملونين مع مقدم الرعاية   • يجب أن يتحدث األمريكيون السود/األمريكيون من أصل أفريقي، واإلسبان/الالتينيون، وغي

 الطبية الخاص بهم
ة معينة |  راجع الموقع اإللكتروني لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها للحصول على قائمة كاملة: • األشخاص المصابون بحاالت طبي

ها ة من  مراكز السيطرة على األمراض والوقاي

 هل تعاني من ضعف جهازك المناعي؟ 
من الحصول على عالج    ولم  19-تكن مصابًا بكوفيد   لمإذا   لمساعدتك    Evusheldتتعرض لإلصابة به من قبل، فقد تتمكن 

الرعاية الصحية   مقدم  مع  اللقاح. تحدث  أخذ  من  إذا لم تتمكن  الحصول عليه  من  أيًضا  العدوى. قد تتمكن  من  الوقاية  في 
 مناسبًا لك. Evusheldلمعرفة ما إذا كان عالج 

 لعالج؟ أين يمكنني أن أذهب للحصول على ا
 ( arcgis.comاإلنجليزية ) 19-محدد مواقع االختبار والعالج الخاصة بكوفيد  مواقع االختبار والعالج: راجع •
 البيع بالتجزئة.مقدم/نظام الرعاية الصحية الخاص بك، العيادات المجتمعية، صيدليات  •
، قد يتم إحالة بعض المرضى من قبل مقدم الرعاية الصحية إلى مركز الحقن  بالنسبة للعالجات التي تتطلب حقنة وريدية •

 الوريدي. 
هو أحد أنواع العالج، على  • يمكنك أيًضا إكمال نموذج اإلحالة الذاتية لحصول على عالج باألجسام المضادة أحادية النسيلة، و

 الروابط أدناه: 
o Total Infusion:referral/ -a-https://totalinfusion.com/make  
o UCSF :   مة إلى باألجسام المضادة  19-للحصول على عالج كوفيد  UCSFاإلحالة الخارجية الذاتية أو من مقدم الخد

 ( PDFضى العيادات الخارجية ) أحادية النسيلة المخصص لمر
o  مركز ستانفورد الطبيStanford Medical Center :يُرجى التواصل مع ، بالو ألتو -SHC-DL

COVID@stanfordhealthcare.org -Pharmacy  عالجات  .391 (650)-8503أو االتصال على الرقم
 المرضى | ستانفورد للرعاية الصحية  -باألجسام المضادة أحادية النسيلة  19-كوفيد 
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