ਮੋਨੋਕਲੋ ਨਲ ਐ ਂਟੀਬੌਡੀ ਇਲਾਜ
COVID-19 ਵਾਲੇ 12+ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਵਚਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਕੀ ਕੋਵਵਡ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੌਵ਼ਿਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ?

ਮੁਫ਼ਤ, FDA-ਅਵਿਕਾਰਤ ਮੋਨੋਕਲੋ ਨਲ ਐ ਂਟੀਬੌਡੀ (monoclonal antibody - mAB) ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਨੋਕਲੋ ਨਲ ਐ ਂਟੀਬੌਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ?
ਮੋਨੋਿਲੋ ਨਲ ਐਾਂਟੀਬੌਡੀਿ ਅਜਜਹੇ ਪਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸਾਾਂ ਨਾਲ ਲਿਨ ਲਈ ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਟਮ ਨੰ ਉਤਸ਼੍ਾਹਤ ਿਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੋਿਲੋ ਨਲ
ਐਾਂਟੀਬੌਡੀਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਬਾਲਗ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ਼੍ੋਰਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਤੋਂ ਗ੍ੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜੋਖਮ ਜਵੱਚ ਹਨ।
ਮੋਨੋਿਲੋ ਨਲ ਐਾਂਟੀਬੌਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸੇ ਦੀ ਜਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼੍ਨ ਸਜਥਤੀ ਿੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ੱਲ ਿਰੋ ਜਿ ਿੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲ ਇਨਜਫ਼ਊਿਨ (Total Infusion)
ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਉੱਚੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਿਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾਤਾ ਇੱਥੇ https://totalinfusion.com/make-a-referral/ 'ਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਯੋਗ੍ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਾਂ ਵਾਸਤੇ (510) 878-9528 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਮੋਨੋਕਲੋ ਨਲ ਐ ਂਟੀਬੌਡੀ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ:
• ਜੋ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਜਹਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 88 ਪੌਂਡ/40 ਜਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ
• ਜਜਹਨਾਾਂ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ ਪੌਜਿਜਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋCOVID-19 ਦੇ ਹਲਿੇ ਤੋਂ ਦਰਜਮਆਨੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਜੋCOVID-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ
• ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਪਰਤੀ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੀਆਾਂ ਇੱਿ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂ ਜਵੱਚ ਹਨ:
₋ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਭਾਰ (ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਿਸ (BMI) 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਾਂ, ਜੇਿਰ ਉਮਰ 12-17 ਹੈ, ਤਾਾਂ CDC ਜਵਿਾਸ ਚਾਰਟਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
'ਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਲੰ ਗ੍ ਲਈ BMI ≥85ਵਾਾਂ ਪਰਤੀਸ਼੍ਤ ਹੈ)
₋ ਵਡੇ ਰੀ ਉਮਰ (65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ)
₋ ਗ੍ਰਭ ਅਵਸਥਾ
₋ ਡਾਇਬਟੀਿ, ਗ੍ੁ ਰਦੇ ਦੀ ਗ੍ੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ, ਇਜਮਊਨੋਸੱਪਰੈਜਸਵ (ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਟਮ ਨੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਜਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਇਜਮਊਨੋਸੱਪਰੈਜਸਵ ਇਲਾਜ
₋ ਹਾਈ ਬਲੱ ਡ ਪਰੈਸ਼੍ਰ ਅਤੇ ਜਮਾਾਂਦਰ ਜਦਲ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜਦਲ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਫੇਫਜਿਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ, ਜਜਵੇਂ ਜਿ ਸੀਓਪੀਡੀ
(COPD), ਦਰਜਮਆਨੇ-ਤੋਂ-ਗ੍ੰਭੀਰ ਦਮਾ, ਜਸਸਜਟਿ ਫ਼ਾਇਬਰੋਜਸਸ, ਫੇਫਜਿਆਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼੍ਨ, ਇੰਟਰਸਜਟਸ਼੍ੀਅਲ ਫੇਫਜਿਆਾਂ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ
₋ ਸੇਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਿੁਝ ਜੈਨੇਜਟਿ/ਮੈਟਾਬੋਜਲਿ ਜਸੰਡੋਰ ਮ ਅਤੇ ਗ੍ੰਭੀਰ ਜਮਾਾਂਦਰ ਜਵਗ੍ਾਿ; ਜਾਾਂ ਜਸੱਿਲ ਸੈੱਲ ਜਬਮਾਰੀ
₋ ਟਰੇਿੀਓਸਟੋਮੀ, ਗ੍ੈਸਟਰੋਸਟੋਮੀ, ਜਾਾਂ ਪੌਜਿਜਟਵ ਪਰੈਸ਼੍ਰ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼੍ਨ ਜੋ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ
₋ ਨਸਲ/ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਾਿਟਰੀ ਸਜਥਤੀਆਾਂ/ਿਾਰਿ, ਜੋ ਮਰੀਿਾਾਂ ਨੰ ਸ਼੍ਾਇਦ ਗ੍ੰਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਜੋਖਮ ਜਵੱਚ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਲੇ /ਅਫ਼ਰੀਿੀ
ਅਮਰੀਿਨ, ਜਹਸਪੈਜਨਿ/ਲੈ ਜਟਨੋ/ਏ/ਲੈ ਜਟੰਿਸ, ਅਤੇ ਗ੍ੈਰ-ਗ੍ੋਰੇ ਰੰਗ੍ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਜਵਅਿਤੀਆਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰੀ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ੱਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

REGEN-COV ਜਾਂ Bam/Ete ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪਰੋਫ਼ਾਇਲੈ ਕਵਸਸ), 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਜਵਅਿਤੀਆਾਂ ਲਈ ਇੱਿ ਹੋਰ FDA-ਅਜਧਿਾਰਤ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਸਮੇਤ, ਗ੍ੰਭੀਰ COVID-19 ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਜੋਖਮ ਜਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਜਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੋ SARS-CoV-2 ਟੀਿਾਿਰਣ ਨੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਢੁਿਵੀ ਾਂ ਪਰਤੀਰੋਧਿ
ਪਰਤੀਜਿਰ ਆ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਜਜਵੇਂ ਜਿ, ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਟਮ ਨੰ ਿਮਿੋਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਟਮ ਨੰ ਦਬਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ), ਅਤੇ
₋ ਜੋ CDC ਮੁਤਾਬਿ ਨਿਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ SARS-CoV-2 ਨਾਲ ਸੰਿਰਜਮਤ ਜਿਸੇ ਜਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਜਵੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ
₋ ਇੱਿੋ ਸੰਸਥਾਗ੍ਤ ਮਾਹੌਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਰਜਸੰਗ੍ ਹੋਮਾਾਂ, ਜੇਲ੍ਾਾਂ) ਜਵੱਚ ਹੋਰਨਾਾਂ ਜਵਅਿਤੀਆਾਂ ਜਵੱਚ COVID ਦੀ ਲਾਗ੍ ਹੋਣ ਿਰਿੇ SARS CoV-2
ਨਾਲ ਸੰਿਰਜਮਤ ਜਿਸੇ ਜਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜੋਖਮ ਜਵੱਚ ਹਨ।
ਰੈਫ਼ਰਲ: ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਚੇ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਇਨਜਫ਼ਊਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫ਼ਰ
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ: https://totalinfusion.com/make-a-referral/ ਜਾਾਂ ਯੋਗ੍ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਾਂ ਲਈ (510) 878-9528 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਮੋਨੋਕਲੋ ਨਲ ਐ ਂਟੀਬੌਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੁੱਛਵ ੱਛ: ਿੌਮਬੈਟ ਿੋਜਵਡ ਮੋਨੋਿਲੋ ਨਲ ਐਾਂਟੀਬੌਡੀਿ (Combat COVID Monoclonal
Antibodies) ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ 1-877-332-6585 'ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।
Contact
Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
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