تداوی و وقایه از کووید 19-برای افراد
با خطر بلند
ثبتشده است؟
آیا اخیرا ً آزمایشکووید 19-شما م

یضی،تداوی در دسترساست
برایافراد  28روزه وباالترکه عالئم دارد و در معرض خطر مصابشدنبهنوعشدید مر
یلیکهفرد ممکناستبا خطربلندباشد رالست میکند.برای اینکه
بی ذیلبرخی دال
تیاگرپیچکاریشدهباشند.بکس آ
ح
ناسباستبا یک ارائهد هنده مراقبتتداوی صحبت کنید.
بفهمید آیاتداویبرای شما م

نوت :ضروریاتسن و وزنبرای هر تداوی ممکناستمتفاوتباشد.
فیف الیمتوسط کووید 19-دارند ،و
ایش کووید 19-آنهامثبت شده است و عالئم خ
• اشخاص که اخیرا آزم
تری شدن یا مرگ دارند:
بس
صاب شدنبهنوع مریضی شدید،
کتو رهای خطرذیلبرای م
• یک یا چند مورد ازف
ضافه وزن
• چاقییا ا
• سن باال (65سالهو باالتر)
ی ،فشار خون باال و
عیف ،عارضه های صحت روان ،مریضیقلب
یستم مصئونیتض
یوی ،س
• حاملگی ،مرض شکر ،مریضیمزمن کل
توسط /شدید
مریضی های خاص ریوی مثل  COPDوآسم م
ندترقرار دهند
عرض خطر بل
بشمولنژاد/قومیتکه ممکناستبیماران را در م
• سایر عارضه /هافکتورهای طبی،
ید با
لد با
ثی)،سایرافراد رنگین ج
نسیت خن
تبار/التینکس ( التین دارای ج
سپانیک/التین
یقایی آمریکایی ها ،هی
فر
• سیاهپوستان /آ
نند
فتگوک
بی خودگ
ارائه دهنده خدمات ط
ده لست مکمل به ویبسایت  CDCمراجعهکنید:افراد دارای عارضه های خاصپزشکی | CDC
• برای مشاه

ضعیف دارید؟
مصئونیت
آیا سیستم

گیریدتابه
فتهاید  ،ممکناستبتوانید Evusheldب
اگر مصاببهکووید19-نیستید و در معرضکووید19-قرارنگر
بفهمید آیا
فتکنید.برای اینکه
پیچکارینشدهاید ممکناستبتوانید آن را دریا
وقایه ازعفونتکم ککند .همچناناگر
تگوکنید.
گف
ناسباستیا خیربا ارائهد هنده مراقبتتداوی خود
Evusheldبرایشما م

اجعه کنم؟
برای تداوی بهکجا میتوانم مر

• مراکز آزمایش-برای-تداوی:به ) COVID-19 Test to Treat Locator English (arcgis.comمراج هع کنید
فروشی.
نیک های جامعهمحلی ،دواخانه های خرده
یستم مراقبتتداوی شما،کل
• ارائهد هنده/س
توسط ارائهد هنده مراقبتتداویبه
یضان ممکناست
یق ضرورت دارند،برخی از مر
• برایتداوی هاییکهبه IVیاتزر
ی کمرکزتزریقات ارجاع دادهشوند.
نال کهی کنوعتداویاست ،در لنک های ذیل فورمه ارجاع خود را مکمل
وکلو ،
• همچنان میتوانیدبرایتداوی آنتیبادی مون
کنید:
 oتزریق مکملhttps://totalinfusion.com/make-a-referral/ :
نوکلونال کویید-
تیبادی مو
ند برایتداویسرپایی آن
 UCSF: oمراجعه خودفردبه UCSFیا ارجاعتوسط ارائهد ه ه
)PDF( 19
لتو:با DL-SHC-Pharmacy- COVID@stanfordhealthcare.orgیابا
نفورد ،پالو آ
 oمرکز طبیاست
فورد
رکز صحیاستن
وکلونال کووید | -19-م
تیبادی مون
 (650) 391-8503درتماسشوید.تداوی های آن
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*Adapted from materials provided by the County of San Diego
Monoclonal Antibody Therapy

