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 لك. 

لألشخاص   19-العالج والوقایة من كوفید
 المعرضین لمخاطر عالیة

 
 
 
 
 
 
 

 بعد إجراء االختبار؟  19-ھل ثبتت إصابتك بكوفید
عرضة لإلصابة بمرض  وتظھر علیھم األعراض ویكونون أكثر    یوًما فما فوق  28لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  العالج متاح  

لمخاطر مرتفعة.    شدید، الشخص معرًضا  التي تجعل  أدناه بعض األسباب  المربع األزرق  باللقاح. یسرد  تم تطعیمھم  لو  حتى 
 تحدث مع مقدم الرعایة الصحیة لمعرفة ما إذا كان العالج مناسبًا 

 

 وزن لكل عالج. مالحظة: قد تختلف متطلبات العمر وال

 و، 19-ویعانون من أعراض خفیفة إلى متوسطة من أعراض كوفید  19-الذین ثبتت إصابتھم بكوفید •
 بمرض شدید أو دخول المستشفى أو الوفاة: عامل أو أكثر من عوامل الخطر التالیة لإلصابةویتوافر لدیھم  •

 السمنة أو فرط الوزن  •
 سنة فما فوق)  65كبار السن ( •
والسكري وأمراض الكلى المزمنة وضعف جھاز المناعة وحاالت الصحة العقلیة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض  الحمل  •

 أمراض الرئة، مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن والربو المتوسط/الحاد 
 الحاالت/العوامل الطبیة األخرى، بما في ذلك العرق/ اإلثنیة، التي قد تعرض المرضى لخطر أكبر  •
یجب أن یتحدث األمریكیون السود/األمریكیون من أصل أفریقي، واإلسبان/الالتینیون، وغیرھم من األشخاص الملونین مع مقدم الرعایة   •

 الطبیة الخاص بھم
األشخاص المصابون بحاالت طبیة معینة |  راجع الموقع اإللكتروني لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا للحصول على قائمة كاملة: •

 مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا

 ھل تعاني من ضعف جھازك المناعي؟ 
لمساعدتك    Evusheldتتعرض لإلصابة بھ من قبل، فقد تتمكن من الحصول على عالج    ولم  19-تكن مصابًا بكوفید   لمإذا  

الصحیة   الرعایة  مقدم  مع  تحدث  اللقاح.  أخذ  من  تتمكن  لم  إذا  علیھ  الحصول  من  أیًضا  تتمكن  قد  العدوى.  من  الوقایة  في 
 مناسبًا لك. Evusheldلمعرفة ما إذا كان عالج 

 لعالج؟ أین یمكنني أن أذھب للحصول على ا
 ) arcgis.comاإلنجلیزیة ( 19-محدد مواقع االختبار والعالج الخاصة بكوفید  مواقع االختبار والعالج: راجع •
 البیع بالتجزئة.مقدم/نظام الرعایة الصحیة الخاص بك، العیادات المجتمعیة، صیدلیات  •
، قد یتم إحالة بعض المرضى من قبل مقدم الرعایة الصحیة إلى مركز الحقن  بالنسبة للعالجات التي تتطلب حقنة وریدیة •

 الوریدي. 
یمكنك أیًضا إكمال نموذج اإلحالة الذاتیة لحصول على عالج باألجسام المضادة أحادیة النسیلة، وھو أحد أنواع العالج، على  •

 الروابط أدناه: 
o Total Infusion:referral/ -a-https://totalinfusion.com/make  
o UCSF :   اإلحالة الخارجیة الذاتیة أو من مقدم الخدمة إلىUCSF  باألجسام المضادة  19-للحصول على عالج كوفید

 ) PDFضى العیادات الخارجیة ( أحادیة النسیلة المخصص لمر
o  مركز ستانفورد الطبيStanford Medical Center :یُرجى التواصل مع ، بالو ألتو -SHC-DL

COVID@stanfordhealthcare.org -Pharmacy  عالجات  .391 (650)-8503أو االتصال على الرقم
 المرضى | ستانفورد للرعایة الصحیة  -باألجسام المضادة أحادیة النسیلة  19-كوفید 
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