خنیوی د لوړ
د کووېډ 19-درملنه او م
خطر لرونکي اشخاص
بت ښودل شوې ده؟
وستیوکې مث ه
ینه په دې ور
ستاسود کووېډ 19-ازمو
ایا

ی له مخې له لوړ خطر سره
غۍ نښېنښانې لري او د جديناروغتا
نو لپاره دالسرسي وړ ده څوک چې دنارو
درملنه د د  28ورځو اوپورته عمر لرونکوکسا
ینې هغه دالیلپهګوتهکوي چې لهمخې یېیو شخصکېدای شي دناروغۍ له املهپه
کسینشو ي هم وي.الندېآبي رنګهبکس ځ
مخ وي،حتیکه دوی وا

ناسبه ده اوکهنه.
ی درملنهستاسولپاره م
تو د پاملرنې له چمتوکوونکي سره خبرې وکړئترڅومعلومهکړئ چې اا
یایي خدما
لوړ خطرکې وي .د روغت

وپیر ولري.
یادونه :د عمر اووزن شرایط کېدایشي د هرې درملنېلپا هر ت
انې تجربه کوي ،او
نښې نښ
منځنۍ کچېپورې دکووېډ19-
ستیوکېد کووېډ19-لپارهمثبت ازمویل شوي وي او له عادي حالتڅخه تر
• په دې ورو
• دسختېناروغۍ،په روغتونکېبستر کیدویا مړینې اړوند د خطر لهفکتورونوڅخه یو یاډېر ولري:
• چاغوالییا د وزن زیاتوالی
ی له هغېپورته)
• زیات عمر (65کاله او ا
ی ستونزې ،د زړهناروغۍ ،د وینی
• امیندواري ،د شکرناروغي ،دپښتورګو اوږدمهالهناروغي ،دبدن ددفاعي سیستمکمزورتیا ،د رواني روغتا
فشار او دسږو ځینېناروغۍ ،لکه  COPDاو منځنۍ/سخت دسږو الت هاب
لوړ
پ ګډون،نورې روغتیایي ستونزې چې کېدایشيناروغانپه لوړ خطرکې اچولیشي
• دنژاد/توکم ه
کي سره
کي کسانباید د خپل روغتیایي خدماتو له چمتو کوون
قایاالصله امریکایي ،هسپانوي  /التیني  /التیناکس،نورنژاد لرون
فر
• تور  /ا
خبرې وکړي
يی ستونزې لري | CDC
ڼه وګورئ :هغهکسان چې ځانګړې روغتیا
• دبشپړ لیست لپاره د  CDCدغه ویبپا

یستم موکمزوری دی؟
ایاد بدن دفاعيس

ستېلپاره Evusheld
تیا مخنیويکې د مر
کهتاسو دکووېد19-سرهنهلرئ او دکووېډ19-سره مخشويیاست نه،تاسوکولیشئ دککړ
پاملرنېله چمتوکوونکيسره
کسینترالسهکړئکولیشئ دا همترالسهکړئ د روغتیایي خدماتو د
ترالسهکړئ.کهنهشئکولی چې وا
ناسب دی.
سو لپاره م
خبرې وکړئترڅو معلومهکړئ چې ایا Evusheldستا

لی شم؟
زه د درملنېلپاره چېرته تل
•
•
•
•

کزونلپاره ()arcgis.com
ینې-تر-درملنې لپاره د مر و
یسي ژبه دکوویډ 19-اړوند د ازمو
ینې-تر-درملنې اړوند ځایونه:په انګل
له ازمو
نې کلینیکونه،پرچون درملتونون ه.
ټول
یستم ،د
تو چمتوکوونکی/س
پاملرنې د خدما
یایي
تاسو د روغت
س
فیوژنمرکزته
یي پاملرنې د چمتوکوونکي له لوري ان
تیا
کېدای شي د روغ
ینېناروغان
ی لري ،ځ
تنېته اړتا
درمل لپاره چې IVیا س
د هغو نو
راجع شي.
ېنکوون کې ډکهکړئ:
کولو فورم ه همپهالندې ل
درملنې لپاره چې د ا همیو ډول درملنه ده ،د ځان د راجع
باډ
کلونل انټيي
تاسوکولی شئ د مونو
فیوژنhttps://totalinfusion.com/make-a-referral/ :
 oمجموعي ان
ملنې ( )PDFلپاره UCSFب هرنی ځان یا د
سترشویوناروغانو د در
ټي باډيپه واسطه دب
کلونل ان
 :UCSF oدکووېډ 19-اړوند د مونو
خدماتو د چمتوکوونکي له لوري راجعکول
لټو :اړیکه DL-SHC-Pharmacy- COVID@stanfordhealthcare.orgیا )(650
وغتیایي مرکز ،پالو ا
د oسټینفورډ ر
ملرنې مرکز
یي پا
تیا
فورډ د روغ
نټيباډي درملنه -ناروغان |د سټین
کلونل ا
391-8503شمېرېته زنګ وو هئ .دکووېډ 19-د مونو

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19
)Information: (510
268-2101
www.acphd.org
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Colleen Chawla – Agency Director
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*Adapted from materials provided by the County of San Diego
Monoclonal Antibody Therapy

