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ھل تحتاج إلى مقدم رعایة صحیة؟
اذھب إلى findahealthcenter.hrsa.gov للعثور على مركز صحي
 مجتمعي أو االتصال بالرقم 4835-746-312 للحصول على المساعدة.
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chi.gov/therapeutics لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت

(COVID-19) أدویة فیروس كورونا
إذا كانت نتیجة اختبار فیروس كورونا (COVID-19) إیجابیة، بما في ذلك 

االختبار المنزلي، وكان عمرك 65 عاًما أو أكثر أو لدیك حالة كامنة تعرضك 
لخطر كبیر من نتائج خطیرة لفیروس كورونا (COVID-19)، فاتصل بمقدم 

الرعایة الصحیة على الفور لمناقشة خیارات العالج. یجب أن یتم العالج بعد وقت 
قصیر من بدء األعراض للمساعدة في تقلیل خطر دخول المستشفى والموت.

 aspr.hhs.gov/TestToTreat إذا لم یكن لدیك مقدم رعایة صحیة، فانتقل إلى
أو اتصل بالرقم 0233-232-800-1(الھاتف النصي لضعاف السمع 

7489-720-888-1، خط الوصول ومعلومات اإلعاقة 1-888-677-1199) 
للعثور على مركز صحي مجتمعي أو عیادة صیدلیة یمكنھا تقییمك، وإذا كنت 

مؤھالً، سیتم توصیلك بالعالج.

:(COVID-19) تتضمن عالجات فیروس كورونا
مضادات الفیروسات عن طریق الفم والحقن بالتسریب الوریدي باكسلوفید 

(Paxlovid) ومولنوبیرافیر (molnupiravir) ھي حبوب تتناولھا عن طریق 
الفم ویجب تناولھا في غضون 5 أیام من بدء األعراض. یتم إعطاء ریمدیسفیر 

(Remdesivir) عن طریق الحقن بالتسریب الوریدي ویجب إعطاؤه في 
غضون 7 أیام من بدء األعراض.

األجسام المضادة وحیدة النسیلة (Bebtelovimab (ببتیلوفیماب)) ھي 
بروتینات مصنوعة في المختبر تحاكي قدرة الجھاز المناعي على محاربة 
الفیروس. ھذه األجسام تُعطى عن طریق الحقن بالتسریب الوریدي ویجب 

إعطاؤھا في غضون 7 أیام من بدء األعراض.
العالج الوقائي قبل التعرض إیفوشیلد (Evusheld) ھو عالج وقائي باألجسام 
 (COVID-19) المضادة أحادیة النسیلة ألولئك غیر المصابین بفیروس كورونا

والذین یعانون من ضعف مناعي معتدل إلى شدید، أو األشخاص الذین ال 
یوصى بتطعیمھم بسبب تاریخ من ردود الفعل السلبیة الشدیدة (على سبیل 

.(COVID-19) المثال، ردود الفعل التحسسیة الشدیدة) لقاحات فیروس كورونا


