پیشگیریاز کویید19-
درمان و
برایافردا پرخطر
یید19-شمامثبت شده است؟
آی بهتازگیآزمایش کو
ا

تیاگر
فراد  28روزه وباالتر دارای عالئم و در معرض خطرابتالبهنوعشدیدبیماری ،درمان در دسترساست ح
برای ا
یلیکهفرد ممکناستپر خطرباشد را ذکر میکند.برای اینکهبفهمیدآیا
بی زیربرخی دال
اکسینهشدهباشند.کادر آ
آنها و
ناسباستبا یک ارائهد هنده مراقبت درمانی صحبت کنید.
درمان برای شما م

باشند.
توجه:الزاماتسن و وزنبرای هر درمان ممکناستمتفاوت
متوسکویید19-هستند ،و
فیف تا ط
ایش کویید 19-آنهامثبت شده است و دارایعالئم خ
• افرادی که اخیرا آزم
باشند:
تری شدن یا مرگ می
بس
تالبهنوعبیماری شدید،
اکت ورهای زیربرایاب
• داراییک یا چند موردزاریس کف
ضافه وزن
• چاقییا ا
• سن باال (65ساله وباالتر)
فشار خون باال وبیماری های
قلبی
عیف ،عارضههای سالمت روان،بیماری ،
یستم ایمنیض
یوی ،س
من کل
• بارداری ،دیابت،بیماری مز
توسط /شدید
خاص ریوی مثل  COPDوآسم م
پزشکی،از جملهنژاد/قومیتکه ممکن استبیماران را در معرض خطر باالتری قرار دهند
• سایر عارضه ها/فاکتورهای
ثی)،سایرافراد رنگینپوست بایدبا
نسیت خن
تبار/التینکس ( التین دارای ج
سپانیک/التین
یقایی آمریکایی ها ،هی
فر
• سیاهپوستان /آ
نند
فتگوک
پزشکی خودگ
ارائه دهنده خدمات
یستکامل به وبسایت  CDCمراجعهنمایید:افراد دارایعارضه های خاصپزشکی | CDC
• ج هت مالحظه ل

ضعیفهستید؟
رایداسیستم ایمنی
آیا

شگیری از
فتهاید  ،ممکناستبتوانیدبرایکم کبهپی
نیستید و در معرضکویید19-قرارنگر
اگربهکویید 19-مبتال
بفهمید
فتکنید.برای اینکه
اکسینهنشدهاید ممکناستبتوانید آن را دریا
فتکنید .همچنیناگر و
عفونت  Evusheldدریا
فتگو کنید.
یا خیربا ارائهد هنده مراقبت درمانی خودگ
ناسباست
آیا Evusheldبرای شما م
توانمبهکجا مراجعهکنم؟
برای درمان می
• مراکز آزمایش-برای -درمان:به ) COVID-19 Test to Treat Locator English (arcgis.comمراجعه کنید
فروشی.
کلینیک های جامعهمحلی ،داروخانه های خرده
یستم مراقبت درمانی شما،
• ارائهد هنده/س
توسط ارائهد هنده مراقبت درمانی بهی ک
ندبرخی ازبیماران ممکناست
یق نیاز دار ،
ی که به IVیاتزر
ی
• برای درمان ها
مرکزتزریقات ارجاع دادهشوند.
ینک های زیرفرم خود ارجاعی راپر
نال کهی کنوع درماناست ،درل
نوکلو ،
تیبادی مو
• همچنین میتوانیدبرای درمان آن
کنید:
 oتزریقکاملhttps://totalinfusion.com/make-a-referral/ :
نوکلونال کویید-
تیبادی مو
ند برای درمانسرپایی آن
 UCSF: oمراجعه خودفردبه UCSFیا ارجاعتوسط ارائهد ه ه
)PDF( 19
الو آلتو:با DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.orgتماس
نفورد ،پ
شکیاست
 oمرکزپز
نوکلونال کویید| -19-مرکزبهداشت
تیبادی مو
فن کنید.درمان های آن
تل
بگیرید ای به (650) 391-8503
نفورد
است
Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19
)Information: (510
268-2101
www.acphd.org
Ver: 05-20-22

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

*Adapted from materials provided by the County of San Diego
Monoclonal Antibody Therapy

