درمانباپادتنتکت رتهبرایافرادباالی 12سال کهبا
بتالبه کووید 19 -مواجههستند
خطر بیشرت ا
آیا نتیجه آزمایش کووید شما مثبت شده است؟

درمان رایگان ب ا پادت ن ت کتیر ه (mABمجاز ) FDAر دستر س اس ت.
درمان متواند به کاهش عالئم شما کمک کند و مانع بسرتی شدن شما در بیمارستان شود.
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درمان با پادتن تکتیره برای افرادی است که:
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پیشگیری)با REGEN-COVیا Bam/Eteیکی دیگر از داروهای مجاز  FDAبرای
فتن در معرضبیماری (
لوگیریپس ازقرارگر
ج
افراد  12سال به باال است که در معرض خطر باالی ابتال به کووید 19-شدید ،از جمله بستری شدن یا مرگ هستند و به طور کامل واکسینه
نشدهاند یا کسانی که انتظار نمیرود پس از تکمیل واکسیناسیون  SARS-CoV-2پاسخ ایمنی کافی ایجاد کنند (به عنوان مثال ،دچار شرایط
نقص ایمنی و استفاده از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند) ،و
در معرض فرد آلوده به  SARS-CoV-2مطابق با معیارهای تماس نزدیک  CDCقرار گرفتهاندیا
−
به دلیل ابتالی سایر افراد حاضر در یک محیط سازمانی یکسان (به عنوان مثال خانههای سالمندان ،زندانها) به کووید ،در معرض
−
خطر باالی مواجهه با فرد مبتال به  SARS CoV-2قرار دارند
توانندخودشانبرایاین درمانبه  Total Infusionمراجعه کنند:
بیشتر می
بگیریدیابیمارانتحت خطر
پزشکی خود تماس
ارجاع:باارائهدهنده
https://totalinfusion.com/make-a-referral/یا با شماره  (510) 878-9528تماس بگیرند تا در مورد واجد شرایط بودن سوال کنند.
بگییدCombat .سواالت عمویم در مورد درمان پادتن تک رتیه :با مرکز تماس پادتنهای تک رتیه کووید
به شماره  6585-332-877-1تماس ر
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