وقاية من كوفيد19-لألشخاص
العالج وال
لية
المعرضين لمخاطر عا
الختبار؟
فيد19-بعد إجراء ا
ابتكبكو
هل ثبتت إص

يكونون أكثر عرضةلإلصابةبمرض
تبلغ أعمار هم 28يو ًمافمافوقوتظهرعليهم األعراض و
العالج متاحلألشخاصالذين
فعة.
ضا لمخاطر مرت
شديد ،حتى لوتمتطعيم همباللقاح.يسرد المربع األزرق أدناهبعض األسباب التيتجعل الشخص معر ً

فة ما إذا كان العالج مناسبًا
تحدث مع مقدم الرعاية الصحيةلمعر

تطلبات العمر والوزنلكل عالج.
تلف م
الحظة :قد تخ
م

لك.

فيفة إلىمتوسطة من أعراض كوفيد ،19-و
نذيثبتت إصابتهم بكوفيد19-ويعانون من أعراض خ
• ال
فى أوالوفاة:
تش
ليةلإلصابةبمرض شديد أو دخولالمس
لتا
فرلديهم عاملأو أكثر من عوامل الخطر ا
• ويتوا
• السمةن أو فرطالوزن
لسن (65سةن فما فوق)
• كبار ا
بعض
تفاعضغطالدم و
لقلب وار
عقلية وأمراض ا
السكري وأمراض الكلىالمزمنة وضعف جهازالمناعة وحاالتالصحةال
• الحمل و
نسداد الرئويال مزمن والربوالمتوسط/الحاد
أمراض الرئة ،مثل مرض ال
ضى لخطر أكبر
• الحاالت/العواملالطبية األخرى،بمافيذلكالعرق /اإلثنية،التي قدتعرضالمر
سبان/الالتينيون ،وغي رهم مناألشخاصالملونين معمقدم الرعاية
فريقي ،واإل
يتحدث األمريكيونالسود/األمريكيون من أصل أ
• يجب أن
الطبيةالخاصبهم
لحصول علىقائمةكاملة:األشخاص المصابونبحاالت طبي ة معينة |
لوقاية من اه ل
وني لمراكزالسيطرةعلى األمراض وا
قع اإللكتر
• راجعالمو
مراكز السيطرةعلى األمراض والوقاي ة من ها

هل تعاني منضعف جهازك المناعي؟

تمكن منالحصولعلى عالج Evusheldلمساعدتك
فقدت
تعرضلإلصابةبه منقبل،
فيد19-ولمت
إذالمتكن مصابًابكو
ضا من الحصول عليه إذا لمتتمكن من أخذ اللقاح.تحدث مع مقدم الرعاية الصحية
في الوقاية من العدوى .قدتتمكن أي ً
لمعرفة ما إ اذ كان عالج  Evusheldمناسبًالك.

صول على العالج؟
يمكنني أن أذهبللح
أين

نجليزية ()arcgis.com
فيد 19-اإل
لعالجالخاصةبكو
الختبار وا
اقع االختبار والعالج :راجع محددمواقع ا
• مو
بالتجزئة.
البيع
المجتمعية ،صيدليات
• مقدم/نظام الرعايةالصحية الخاصبك،العيادات
قبل مقدم الرعايةالصحيةإلى مركزالحقن
تطلبحقنة وريدية،قديتمإحالةبعضالمرضى من
تيت
لعالجاتال
بالنسبةل
•
الوريدي.
ضا إكمالنموذج اإلحالة الذاتيةلحصول على عالجباألجسام المضادة أحادية النسيلة ،و هو أحد أنواع العالج ،على
• يمكنك أي ً
وابط أدناه:
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Monoclonal Antibody Therapy

