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د لوړ درملنه او مخنیوی  19-د کووېډ
 خطر لرونکي اشخاص 

 
 
 
 
 
 
 

 ازموینه په دې وروستیو کې مثبته ښودل شوې ده؟  19-ایا ستاسو د کووېډ
جدي ناروغتیا له مخې له لوړ خطر سره  څوک چې د ناروغۍ نښې نښانې لري او د  ورځو او پورته عمر لرونکو کسانو لپاره د السرسي وړ ده 28د درملنه د 
ي هم وي. الندې آبي رنګه بکس ځینې هغه دالیل په ګوته کوي چې له مخې یې یو شخص کېدای شي د ناروغۍ له امله په  مخ وي،  حتی که دوی واکسین شو

 او که نه.  نکي سره خبرې وکړئ ترڅو معلومه کړئ چې ایا درملنه ستاسو لپاره مناسبه دهلوړ خطر کې وي. د روغتیایي خدماتو د پاملرنې له چمتو کوو 
 

 یادونه: د عمر او وزن شرایط کېدای شي د هرې درملنې لپاره توپیر ولري. 

 او ، نښې نښانې تجربه کوي  19-کووېډله عادي حالت څخه تر منځنۍ کچې پورې د او  لپاره مثبت ازمویل شوي وي   19-په دې وروستیو کې د کووېډ  •
 ولري:  څخه یو یا ډېر  د سختې ناروغۍ، په روغتون کې بستر کیدو یا مړینې اړوند د خطر له فکتورونو •

 چاغوالی یا د وزن زیاتوالی  •
هغې پورته(  65زیات عمر ) •  کاله او یا له 
ی امیندواري، د شکر ناروغي، د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي، د بدن د دفاعي سیستم کمزورتیا، د رواني روغتیا ستونزې، د زړه ناروغۍ، د وین  •

 او منځنۍ/سخت د سږو التهاب  COPDلوړ فشار او د سږو ځینې ناروغۍ، لکه 
 ه لوړ خطر کې اچولی شي د نژاد/توکم په ګډون، نورې روغتیایي ستونزې چې کېدای شي ناروغان پ  •
ه  تور / افریقا االصله امریکایي، هسپانوي / التیني / التین اکس، نور نژاد لرونکي کسان باید د خپل روغتیایي خدماتو له چمتو کوونکي سر  •

 خبرې وکړي 
 CDCهغه کسان چې ځانګړې روغتیایي ستونزې لري |  دغه ویب پاڼه وګورئ:  CDCد بشپړ لیست لپاره د  •

 ایا د بدن دفاعي سیستم مو کمزوری دی؟ 
 Evusheld، تاسو کولی شئ د ککړتیا مخنیوي کې د مرستې لپاره  نه  سره مخ شوي یاست  19-لرئ او د کووېډنه    سره  19-که تاسو د کووېد

هم ترالسه کړئ د روغتیایي خدماتو د پاملرنې له چمتو کوونکي سره   ترالسه کړئ. که نه شئ کولی چې واکسین ترالسه کړئ کولی شئ دا 
 ستاسو لپاره مناسب دی.  Evusheldخبرې وکړئ ترڅو معلومه کړئ چې ایا 

 ه چېرته تللی شم؟زه د درملنې لپار
 (arcgis.comدرملنې لپاره د مرکزونو لپاره ) -تر -اړوند د ازموینې 19-د کوویډ درملنې اړوند ځایونه: په انګلیسي ژبه-تر-له ازموینې •
 خدماتو چمتو کوونکی/سیستم، د ټولنې کلینیکونه، پرچون درملتونونه.ستاسو د روغتیایي پاملرنې د  •
، ځینې ناروغان کېدای شي د روغتیایي پاملرنې د چمتو کوونکي له لوري انفیوژن مرکز ته یا ستنې ته اړتیا لري  IVد هغو درملنو لپاره چې   •

 راجع شي.
ا هم  • ه هم په الندې لېنکونو کې ډکه کړئ:تاسو کولی شئ د مونوکلونل انټي باډي درملنې لپاره چې د  یو ډول درملنه ده، د ځان د راجع کولو فورم

o :مجموعي انفیوژن referral/ -a-https://totalinfusion.com/make 
o UCSF:   19-د کووېډ ( اړوند د مونوکلونل انټي باډي په واسطه د بستر شویو ناروغانو د درملنېPDF لپاره )UCSF   بهرنی ځان یا د

 خدماتو د چمتو کوونکي له لوري راجع کول
o   :اړیکهد سټینفورډ روغتیایي مرکز، پالو الټو COVID@stanfordhealthcare.org -Pharmacy-SHC-DL   (650)یا 

هئ. 8503-391  ناروغان | د سټینفورډ د روغتیایي پاملرنې مرکز -د مونوکلونل انټي باډي درملنه  19-د کووېډ شمېرې ته زنګ وو
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