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افراد  برای   19-تداوی و وقا�ه از کوو�د
 با خطر بلند 

 
 
 
 
 
 
 

 شما مثبت شده است؟  19-آیا اخیراً آزمایش کووید 
تداوی در دسترس است  در معرض خطر مصاب شدن بھ نوع شدید مریضی،کھ عالئم دارد و  روزه و باالتر    28افراد  برای  

کند. برای اینکھ  حتی اگر پیچکاری شده باشند. بکس آبی ذیل برخی دالیلی کھ فرد ممکن است با خطر بلند باشد را لست می
 صحبت کن�د.  دھنده مراقبت تداویبفھمید آیا تداوی برای شما مناسب است با یک ارائھ 

 

 متفاوت باشد.نوت: ضروریات سن و وزن برای ھر تداوی ممکن است 

 و ، دارند 19-عالئم خفیف الی متوسط کووید و آنھا مثبت شده است  19-اشخاص کھ اخیرا آزمایش کووید  •
 برای مصاب شدن بھ نوع مریضی شدید، بستری شدن یا مرگ دارند:یک یا چند مورد از فکتورھای خطر ذیل  •

 چاقی یا اضافھ وزن  •
 سالھ و باالتر)  65سن باال ( •
ھای صحت روان، مریضی قلبی، فشار خون باال و  حاملگی، مرض شکر، مریضی مزمن کلیوی، سیستم مصئونیت ضعیف، عارضھ  •

 و آسم متوسط/ شدید  COPDھای خاص ریوی مثل  مریضی
 ھا/ فکتورھای طبی، بشمول نژاد/قومیت کھ ممکن است بیماران را در معرض خطر بلندتر قرار دھندسایر عارضھ  •
ھا، ھیسپانیک/التین تبار/التینکس ( التین دارای جنسیت خنثی)، سایر افراد رنگین جلد باید با سیاھپوستان/ آفریقایی آمریکایی •

 دھنده خدمات طبی خود گفتگو کنند ارائھ 
 CDCھای خاص پزشکی | افراد دارای عارضھ  مراجعھ کنید: CDCسایت برای مشاھده لست مکمل بھ ویب •

 آیا سیستم مصئونیت ضعیف دارید؟
بگیرید تا بھ    Evusheld، ممکن است بتوانید  اید  نگرفتھ قرار    19-و در معرض کووید نیستید    19-اگر مصاب بھ کووید 

اید ممکن است بتوانید آن را دریافت کنید. برای اینکھ بفھمید آیا  وقایھ از عفونت کمک کند. ھمچنان اگر پیچکاری نشده
Evusheld  دھنده مراقبت تداوی خود گفتگو کنید.برای شما مناسب است یا خیر با ارائھ 

 توانم مراجعھ کنم؟ برای تداوی بھ کجا می
 مراجعھ کنید  Test to Treat Locator English (arcgis.com)-COVID 19 تداوی: بھ  -برای -مراکز آزمایش •
 ھای خرده فروشی. ھای جامعھ محلی، دواخانھ دھنده/ سیستم مراقبت تداوی شما، کلنیک ارائھ •
دھنده مراقبت تداوی بھ ، برخی از مریضان ممکن است توسط ارائھ یا تزریق ضرورت دارند   IVی کھ بھ ھایبرای تداوی  •

 یک مرکز تزریقات ارجاع داده شوند.
ھای ذیل فورمھ ارجاع خود را مکمل توانید برای تداوی آنتی بادی مونوکلونال، کھ یک نوع تداوی است، در لنک ھمچنان می  •

 کنید: 
o :تزریق مکمل referral/ -a-https://totalinfusion.com/make 
o :UCSF  مراجعھ خود فرد بھUCSF دھنده برای تداوی سرپایی آنتی بادی مونوکلونال کویید یا ارجاع توسط ارائھ- 

19 )PDF ( 
o  :با  مرکز طبی استنفورد، پالو آلتوCOVID@stanfordhealthcare.org -Pharmacy-SHC-DL  یا با

 | مرکز صحی استنفورد  -19-ھای آنتی بادی مونوکلونال کووید تداوی در تماس شوید. 391 (650)-8503
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