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د لوړ درملنھ او مخنیوی  19-د کووٻډ
 خطر لرونکي اشخاص 

 
 
 
 
 
 
 

 ازموینھ پھ دې وروستیو کې مثبتھ ښودل شوې ده؟  19-ایا ستاسو د کووٻډ
جدي ناروغتیا لھ مخې لھ لوړ خطر سره  څوک چې د ناروغۍ نښې نښانې لري او د  ورځو او پورتھ عمر لرونکو کسانو لپاره د السرسي وړ ده 28د درملنھ د 
حتی کھ دوی واکسین شوي ھم وي. الندې آبي رنګھ بکس ځینې ھغھ دالیل پھ ګوتھ کوي چې لھ مخې یې یو شخص کېدای شي د ناروغۍ لھ املھ پھ  مخ وي، 

 او کھ نھ.  نکي سره خبرې وکړئ ترڅو معلومھ کړئ چې ایا درملنھ ستاسو لپاره مناسبھ دهلوړ خطر کې وي. د روغتیایي خدماتو د پاملرنې لھ چمتو کوو 
 

 یادونھ: د عمر او وزن شرایط کېدای شي د ھرې درملنې لپاره توپیر ولري. 

 او ، نښې نښانې تجربھ کوي  19-کووٻډلھ عادي حالت څخھ تر منځنۍ کچې پورې د او  لپاره مثبت ازمویل شوي وي   19-پھ دې وروستیو کې د کووٻډ  •
 ولري:  څخھ یو یا ډٻر  د سختې ناروغۍ، پھ روغتون کې بستر کیدو یا مړینې اړوند د خطر لھ فکتورونو •

 چاغوالی یا د وزن زیاتوالی  •
 کالھ او یا لھ ھغې پورتھ)  65زیات عمر ( •
ی امیندواري، د شکر ناروغي، د پښتورګو اوږدمھالھ ناروغي، د بدن د دفاعي سیستم کمزورتیا، د رواني روغتیا ستونزې، د زړه ناروغۍ، د وین  •

 او منځنۍ/سخت د سږو التھاب  COPDلوړ فشار او د سږو ځینې ناروغۍ، لکھ 
 ھ لوړ خطر کې اچولی شي د نژاد/توکم پھ ګډون، نورې روغتیایي ستونزې چې کېدای شي ناروغان پ  •
ه  تور / افریقا االصلھ امریکایي، ھسپانوي / التیني / التین اکس، نور نژاد لرونکي کسان باید د خپل روغتیایي خدماتو لھ چمتو کوونکي سر  •

 خبرې وکړي 
 CDCھغھ کسان چې ځانګړې روغتیایي ستونزې لري |  دغھ ویب پاڼھ وګورئ:  CDCد بشپړ لیست لپاره د  •

 ایا د بدن دفاعي سیستم مو کمزوری دی؟ 
 Evusheld، تاسو کولی شئ د ککړتیا مخنیوي کې د مرستې لپاره  نھ  سره مخ شوي یاست  19-لرئ او د کووٻډنھ    سره  19-کھ تاسو د کووٻد

ترالسھ کړئ. کھ نھ شئ کولی چې واکسین ترالسھ کړئ کولی شئ دا ھم ترالسھ کړئ د روغتیایي خدماتو د پاملرنې لھ چمتو کوونکي سره  
 ستاسو لپاره مناسب دی.  Evusheldخبرې وکړئ ترڅو معلومھ کړئ چې ایا 

 ه چېرتھ تللی شم؟زه د درملنې لپار
 )arcgis.comدرملنې لپاره د مرکزونو لپاره ( -تر -اړوند د ازموینې 19-د کوویډ درملنې اړوند ځایونھ: پھ انګلیسي ژبھ-تر-لھ ازموینې •
 خدماتو چمتو کوونکی/سیستم، د ټولنې کلینیکونھ، پرچون درملتونونھ.ستاسو د روغتیایي پاملرنې د  •
، ځینې ناروغان کېدای شي د روغتیایي پاملرنې د چمتو کوونکي لھ لوري انفیوژن مرکز تھ یا ستنې تھ اړتیا لري  IVد ھغو درملنو لپاره چې   •

 راجع شي.
 یو ډول درملنھ ده، د ځان د راجع کولو فورمھ ھم پھ الندې لېنکونو کې ډکھ کړئ:تاسو کولی شئ د مونوکلونل انټي باډي درملنې لپاره چې دا ھم  •

o :مجموعي انفیوژن referral/ -a-https://totalinfusion.com/make 
o UCSF:   اړوند د مونوکلونل انټي باډي پھ واسطھ د بستر شویو ناروغانو د درملنې ( 19-د کووٻډPDF لپاره (UCSF   بھرنی ځان یا د

 خدماتو د چمتو کوونکي لھ لوري راجع کول
o   :اړیکھد سټینفورډ روغتیایي مرکز، پالو الټو COVID@stanfordhealthcare.org -Pharmacy-SHC-DL   (650)یا 

 ناروغان | د سټینفورډ د روغتیایي پاملرنې مرکز -د مونوکلونل انټي باډي درملنھ  19-د کووٻډ شمېرې تھ زنګ ووھئ. 8503-391
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acphd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://totalinfusion.com/make-a-referral/
https://totalinfusion.com/make-a-referral/
https://totalinfusion.com/make-a-referral/
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Monoclonal_Antibody_Outpatient_Treatment.pdf
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Monoclonal_Antibody_Outpatient_Treatment.pdf
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Monoclonal_Antibody_Outpatient_Treatment.pdf
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Monoclonal_Antibody_Outpatient_Treatment.pdf
https://infectioncontrol.ucsfmedicalcenter.org/sites/g/files/tkssra4681/f/Monoclonal_Antibody_Outpatient_Treatment.pdf
mailto:DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.org
mailto:DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.org
mailto:DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.org
mailto:DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.org
mailto:DL-SHC-Pharmacy-COVID@stanfordhealthcare.org
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center/patient-care/covid-19-monoclonal-antibody-patients.html
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center/patient-care/covid-19-monoclonal-antibody-patients.html
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center/patient-care/covid-19-monoclonal-antibody-patients.html
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center/patient-care/covid-19-monoclonal-antibody-patients.html

	ایا ستاسو د کووېډ-19 ازموینه په دې وروستیو کې مثبته ښودل شوې ده؟
	ایا د بدن دفاعي سیستم مو کمزوری دی؟
	زه د درملنې لپاره چېرته تللی شم؟

