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د کووېډ-19 درملنې

آیا دا به له ما سره مرسته وکړای شي؟ 
که چېرته ستاسو د کووېډ19- د آزموینې پایله مثبته وي، د سختې ناروغۍ له خطر سره مخ یاست او نښې نښانې مو په دې وروستیو کې پیل شوې وي، نو تاسو 

د درملنې لپاره په شرایطو برابر یاست. هغه ماشومان چې عمرونه يې تر 28 ورځو پورې وي او د شدیدې ناروغۍ په لوړ خطر کې وي، نو کېدای شي چې د درملنې 

لپاره پر شرایطو برابر وي. له ډاکتر سره خبرې وکړئ چې ایا دغه درملنې ستاسو او ستاسو د ماشوم لپاره خوندي او اغېزناکې دي کنه.

دا څه ډول ورکول کېږي؟
د وایروس ضد ټابلیټونه تاسو ته د ډاکتر له لوري تجویزېږي او هره ورځ به 2 دانې په کور کې د 5 ورځو لپاره خورئ. یوازې مجوز او روزل شوی روغتیا پال کوالی 

شي د ویروس ضد درملو نسخه ولیکي. 

هغه څه دي؟
داسې درمل شته چې د کووېډ19- ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کې له تاسو سره مرسته وکړي لکه د وایروس ضد ټابلېټ. دغه 

درمل له تاسو سره مرسته کوي چې سخت ناروغ نشئ او په روغتون کې بستري کېدو ته اړتیا و نه مومئ، مګر دا درمل باید 

ستاسو د نښو نښانو له څرګندېدو څخه وروسته ژر تر ژره درکړل شي. واکسین کول ال هم له کووېډ19- څخه د مخنیوي تر ټولو 

غوره الره ده.

کله باید خپله درملنه وکړم؟ 
که چېرته تاسو د ناروغۍ له احساسولو څخه وروسته سمالسي د دې درملو خوړل پیل کړئ، نو ښه کار کوي. تاسو باید د نښو 

نښانو له څرګندېدو څخه وروسته په لومړنیو 5 ورځو کې د وایروس ضد ټابلېټونو خوړل پیل کړئ. کله چې مو د کووېډ19- نښې 

نښانې څرګندې شوې، نو باید آزموینه ترسره کړئ تر څو وکوالی شئ دغه درمل ترالسه او وکاروئ. تاسو کوالی شئ په الندې پته 

.https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment :ځان ته نږدې د آزموینې محل ومومئ

آیا دا خوندي دي؟
دغه درملو ته د درملو د فدرالي ادارې )FDA( له لوري اجازه ورکړل شوې ده او د کلینیکي ازمېښتونو په پایله کې څرګنده 

شوې ده چې دغه درمل خوندي او اغېزناک دي. ټول درمل او طبي درملنې جانبې اغېزې لري. که چېرته تاسو د درمل د 

جانبي اغېزو یا داسې موردو په اړه اندېښمن یاست چې باید ورته پام وشي، نو له یوه ډاکتر یا هغه روغتیا پال سره خبرې 

وکړئ چې تاسو ته دا درمل درکوي. 

له کوم ځای څخه یې ترالسه کوالی شم؟ ستاسو د لومړنۍ پاملرنې چمتو کوونکی، د ډاکتر دفترونه، د لومړنۍ پاملرنې کلینیکونه، روغتونونه او په 

متحده ایاالتو کې درملتونونه کوالی شي دغه درمل چمتو کړي. له یوه ډاکتر سره خبرې وکړئ تر څو وګوري چې ایا دغه درمل ستاسو لپاره مناسب 

دي او که نه. کېدای شي د دغو درملنو په بدل کې له تاسو څخه یوه اندازه لګښت وګرځول شي یا ستاسو بیمې ته بل ورکړل شي.

د هغو موقعیتونو د لېست لپاره چې تاسو پکې دغه درملنې ترالسه کوالی شئ، coronavirus.utah.gov/treatments ته مراجعه وکړئ یا د اوتا د 

روغتیا او بشري سرچینو له ډیپارتمنت سره د 7878-273-385 شمېرې له الرې اړیکه ټینګه کړئ.
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