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عالجات فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(

هل يمكنها مساعدتي؟ 
قد تتأهل لهذه العالجات إذا جاءت نتيجتك في اختبار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( إيجابية، وكنت معرًضا لخطر أعىل من اإلصابة 

بمرض شديد، وظهرت األعراض لديك مؤخرًا. قد يكون األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم 28 يوًما واألكثر ُعرضة لخطر اإلصابة بمرض شديد 

مؤهلين لتلقي للعالج. استشر طبيًبا لمعرفة إذا ما كانت هذه العالجات آمنة وفعالة لك ولطفلك أم ال.
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كيف يتم الحصول عليها؟
يصف لك أحد األطباء األقراص المضادة للفيروسات ويتم تناولها في المنزل مرتين يومًيا لمدة 5 أيام. ويمكن فقط لمقدمي الرعاية الصحية 

المعتمدين المدربين كتابة وصفة األقراص المضادة للفيروسات. 

ما هي؟
تتوفر أدوية لمساعدتك عىل مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(، بما في ذلك األقراص المضادة 

للفيروسات. يمكن لهذه العالجات المساعدة عىل وقايتك من المرض الشديد والحاجة لدخول المستشفى، ولكن 

يجب تناولها في أقرب وقت ممكن بعد بدء ظهور األعراض. ال يزال تلقي اللقاح هو أفضل طريقة للوقاية من 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(. 

متى ينبغي أن أتلقى عىل العالج؟ 
تعمل هذه األدوية بشكل أفضل إذا تلقيتها بعد فترة وجيزة من بدء شعورك بالمرض، ومن ثم يتعين عليك البدء 

في تناول الحبوب المضادة للفيروسات خالل أول 5 أيام من ظهور األعراض عليك. من المهم الخضوع الختبار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في الحال إذا ظهرت عليك أعراض حتى يمكنك الحصول عىل هذا العالج. 

.https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment يمكنك العثور عىل موقع اختبار قريب منك عىل

هل هي آمنة؟
اعتمدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية هذه العالجات، وأثبتت التجارب السريرية أنها آمنة وفعالة. جميع األدوية 

والعالجات الطبية لها آثار جانبية. استشر أحد األطباء أو مقدم الرعاية الصحية الذي يعطيك هذه األدوية إذا 

ساورك القلق بشأن اآلثار الجانبية وما ينبغي لك الحذر منه. 

أين يمكنني الحصول عليها؟ يستطيع مقدم الرعاية األولية وعيادات األطباء وعيادات الرعاية العاجلة والمستشفيات 

والصيدليات في جميع أنحاء الوالية توفير هذه األدوية. استشر طبيًبا لمعرفة إذا ما كانت هذه األدوية مناسبة لك أم ال. قد يتم 

تحصيل رسوم منك أو إصدار فاتورة تخصم من تأمينك للحصول عىل هذه العالجات.

 تفضل بزيارة coronavirus.utah.gov/treatments أو اتصل بإدارة الخدمات الصحية واإلنسانية بوالية يوتا عىل الرقم

7878-273-385 للحصول عىل قائمة بمواقع الحصول عىل هذه العالجات.


