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مزید معلومات کے لیے براه کرم chi.gov/therapeutics مالحظہ کریں

COVID-19 کے معالجات
اگر COVID-19 کا آپ کا ڻیسٹ، بشمول گھر پر کیا جانے واال ڻیسٹ مثبت آیا اور 

آپ کی عمر 65 سال یا اس سے زائد ہے اور کوئی ایسی خفتہ کیفیت الحق ہے جو 
آپ کو COVID-19 کے شدید نتائج کے زیاده خطرے میں ڈالتی ہے تو، اسی وقت 

نگہداشت صحت فراہم کننده سے رابطہ کرکے معالجاتی اختیارات پر گفتگو کریں۔ 
آپ کی عالمات شروع ہونے کے بعد جلد ہی معالجے شروع ہو جائیں تاکہ ہسپتال 

میں بھرتی اور موت واقع ہونے کا آپ کا خطره کم کرنے میں مدد ملے۔
اگر آپ کے پاس نگہداشت صحت فراہم کننده نہیں ہے تو، 

aspr.hhs.gov/TestToTreat پر جائیں یا 1-800-232-0233  
(TTY 1-888-720-7489، معذوری سے متعلق معلومات اور رسائی الئن 

1199-677-888-1) پر رابطہ کرکے کمیونڻی ہیلتھ سنڻر 
یا فارمیسی کلینک تالش کریں جو آپ کا جائزه لے سکتے اور، اگر آپ اہل ہوں 

تو، معالجے سے آپ کو جوڑ سکتے ہیں۔

COVID-19 کے معالجوں میں شامل ہیں:
کھائی جانے والی اور IV اینڻی وائرل دوائیں پیکسلووڈ (Paxlovid) اور 

ملنوپیراِور (molnupiravir) گولیاں ہیں جو آپ منہ کے راستے لیتے ہیں اور 
آپ کی عالمات شروع ہونے سے 5 دنوں کے اندر لینا ضروری ہے۔ ریمڈیسیِور 

(Remdesivir) رگ میں IV انفیوژن کے ذریعے دی جاتی ہے اور آپ کی 
عالمات شروع ہونے سے 7 دنوں کے اندر دینا ضروری ہے۔

مونوکلونل اینڻی باڈیز (بیبڻیلوویمیب (Bebtelovimab)) لیباریڻری کے تیار کرده 
پروڻین ہیں جو وائرس سے لڑنے کی آپ کے نظام مامونیت 

کی اہلیت کی نقالی کرتی ہیں۔ وه رگ کی معرفت IV انفیوژن کے ذریعے دی جات 
ہیں اور آپ کی عالمات شروع ہونے سے 7 دنوں کے اندر دینا ضروری ہے۔

قبل از ابتالء پروفائلیکسس ایووشیلڈ (Prophylaxis Evusheld)ان لوگوں کے 
لیے ایک تدارکی مونوکلونل اینڻی باڈی تھراپی ہے جو COVID-19 سے متاثر نہیں 
ہیں اور جن کی مامونیت سے معتدل تک شدید سمجھوتہ ہوا ہے، یا جن لوگوں کو 

COVID-19 کے ڻیکوں کے تئیں شدید ناموافق ردعمل (جیسے، شدید الرجی زا 
ردعمل) کے سرگزشت کے سبب ڻیکہ کاری کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔


