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COVID-19 का उपचारहरू

के यी उपचारहरूले मलाई मद्दत गर््न सक््छर्् ? 
यदि तपाईंको COVID-19 परीक्षण गराउँिा पोजेदिभ ररपोि्ट आएको छ, तपाईं गम्ीर बिमारी हुन सक्ने उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ र तपाईंमा भि्टरै लक्षणहरू 
िेखिन थालेका छन् भने तपाईं यी उपचारहरूका लाबग योग्य हुन सक्नुहुन्छ । 28 दिनसम्मका साना िालिाललका र गम्ीर बिमारी हुने उच्च जोखिममा भएका 
व्यलतिहरू उपचारका लाबग योग्य हुन सक्छन् । तपाईं र तपाईंको िच्चाका लाबग यी उपचारहरू सुरक्क्षत र प्रभावकारी हुन्छन् बक हुँिैनन् भन्े कुरा थाहा पाउन 
लचबकत्सकसँग कुरा गनु्टहोस् ।
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यी उपचारहरू कसरी प्रदार् गररन््छर्् ?
एन्न्िभाइरल चक्ककी तपाईंलाई लचबकत्सकद्ारा प्रेस्काइि गररन्छ र घरमै िसेर 5 दिनसम्म दिनको 2 पिक यी चक्ककी सेवन गररन्छ । अनुमबतप्राप्त तथा 
ताललमप्राप्त स्वास्थय सेवा प्रिायकले मात्र एन्न्िभाइरल चक्ककीहरूका लाबग प्रेस्स्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ ।  

COVID-19 का उपचार के-के ्छर्् ?
तपाईंलाई COVID-19 सङ््रिमणको बवरुद्धमा लड्नमा मद्दत गन्ट एन्न्िभाइरल चक्ककीलगायतका औषधिहरू उपलब्ध छन् । 
यी उपचारले तपाईंलाई गम्ीर बिमारी हुनिाि जोगाउन र अस्पताल भना्ट हुनुपनने अवस्ा आउन नदिन मद्दत गन्ट सक्छन् तर 
तपाईंले आफूमा लक्षणहरू िेखिएपलछ सकेसम्म लछिो यी उपचारहरू ललनैपछ्ट । यद्यबप COVID-19 िाि िच्नका बनस्म्त िोप 
लगाउनु नै सिैभन्िा उत्तम तररका हो । 

मैले कुर् बेला उपचार गराउर्ुप्छ्न ? 
तपाईंले बिसन्चो भएको महसुस गन्ट सुरु गनने बिक्त्तकै यी औषधिहरू ललनुभयो भने बतनीहरूले सिैभन्िा राम्ोसँग काम गछ्टन् 
। तपाईंले आफ्ना लक्षणहरू िेखिएको पबहलो 5 दिनक्भत्र एन्न्िभाइरल चक्ककीहरू ललन सुरु गनु्टपछ्ट । यदि तपाईंमा लक्षणहरू 
िेखिएका छन् भने तुरुन्तै COVID-19 को परीक्षण गराउनु महत्तवपूण्ट हुन्छ ताबक तपाईंले परीक्षण गरेपश्ात यो औषधि ललन 
सक्नुहोस् । https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment मा आफू नन्जक रहेको परीक्षण स्ल पत्ता 
लगाउनुहोस् ।

के यी उपचारहरू सुरक्षित हुन््छर्् ?
सङ््घीय औषधि बवभाग (FDA) ले यी औषधिहरूलाई मान्यता प्रिान गरेको छ र क्क्लबनकल ट्ायलहरूमा यी औषधिहरू 
सुरक्क्षत तथा प्रभावकारी पाइएका छन् । सिै औषधि र लचबकत्सककीय उपचारहरूका साइड इफेक्िहरू हुन्छन् । यदि तपाईं 
साइड इफेक्िहरू िेखिन्छन् बक भनेर वा ध्यान दिनुपनने कुराका िारेमा लचन्न्तत हुनुहुन्छ भने आफूलाई यी औषधि दिने 
लचबकत्सक वा स्वास्थय सेवा प्रिायकसँग कुरा गनु्टहोस् । 

मैले यी उपचारहरू कहाँ प्ाप््त गर््न सक््छछु  ? तपाईंको प्राथधमक स्याहार प्रिायक, राज्यभररका लचबकत्सकका काया्टलय, अत्यावश्यक स्याहार 
क्क्लबनक, अस्पताल र फामनेसीहरूले यी औषधिहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् । तपाईंका लाबग यी औषधिहरू सही हुन्छन् बक हुँिैनन् भन्े कुरा जान्का 
लाबग लचबकत्सकसँग कुरा गनु्टहोस् । यी उपचारहरूिापत तपाईंसँग शुल्क ललइन सबकन्छ वा तपाईंको बिमा कम्पनीलाई बिल पठाउन सबकन्छ ।

तपाईंले यी उपचारहरू प्राप्त गन्ट सक्ने स्ानहरूको सूचीका लाबग coronavirus.utah.gov/treatments मा जानुहोस् वा युिाको स्वास्थय तथा 
मानव सेवा बवभागलाई 385-273-7878 मा फोन गनु्टहोस् ।


