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تداوی های کووید-19

آیا تداوی  ها به من کمک می کنند؟ 
اگر نتیجه آزمایش کووید-19 شما مثبت باشد، در معرض خطر بلند مریضی شدید قرار داشته باشید و عالیم شما به تازگی شروع شده باشند، 

ممکن شما واجد شرایط این تداوی باشید. اطفالی که سن شان الی 28 روز باشد و در خطر بلند مرض شدید قرار دارد، ممکن واجد شرایط 

تداوی باشند. با یک داکتر صحبت کنید تا ببینید که آیا این تداوی ها برای شما و طفل شما مصئون و مؤثر خواهند بود یا خیر.

تداوی ها چگونه انجام می شوند؟
تابلیت های ضد ویروسی توسط داکتر برای شما تجویز می شوند و روزانه 2 بار و به مدت 5 روز در خانه مصرف می شوند. فقط ارائه دهندگان 

مراقبت های صحِی مجاز و آموزش دیده می توانند برای تابلیت های ضد ویروسی نسخه بنویسند.  

این تداوی ها چه هستند؟
ادویه هایی در دسترس هستند که شما را در مبارزه با عفونت کووید-19 کمک میکنند به شمول تابلیت های 

ضد ویروسی. این تداوی  ها میتوانند تا از مریضی شدید و نیاز به بستر شدن شما در شفاخانه جلوگیری کنند، 

اما باید در زودترین وقت پس از شروع عالیم مصرف شوند. واکسین شدن هنوز هم بهترین راه برای جلوگیری از 

کووید-19 میباشد. 

چه وقت باید تداوی شوم؟ 
این دوا ها در صورتی بهترین اثر خواهند داشت که بعد از احساس مریضی بالفاصله آنرا شروع کنید. شما باید در 

جریان 5 روز نخست عالیم تان استفاده از این تابلیت های ضد ویروس آغاز کنید. مهم است که در صورت داشتن 

عالیم فوراً آزمایش کووید-19 انجام دهید تا بتوانید این دوا را تهیه کرده و استفاده کنید. یک مکان آزمایش نزدیک 

.https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment به خود را در اینجا پیدا کنید

آیا تداوی ها مصئون هستند؟
به این ادویه ها توسط اداره فدرال دوا )FDA( مجوز داده شده اند و در آزمایشات کلینیکی مصئون و مؤثر بودن 

آنها ثابت شده است. همه ادویه جات و تداوی های طبی عوارض جانبی دارند. اگر در مورد عوارض جانبی و 

موارد که باید مراقب آن باشید نگران هستید، با داکتر یا ارائه دهنده مراقبت های صحی که این ادویه ها را به 

شما می دهد، صحبت کنید. 

آن را از کجا بدست آورده می توانم؟ ارائه دهنده مراقبت های اولیه، معاینه خانه های داکتر، کلینیک های مراقبت های عاجل، شفاخانه 

ها و دواخانه ها در سراسر ایالت می توانند این دواها را ارائه دهند. با داکتر صحبت کنید تا ببینید که آیا این دواها برای شما مناسب است 

یا خیر. ممکن است برای دریافت این دوا ها از شما هزینه دریافت شود یا به بیمه شما بل داده شود.

برای دریافت یک لیست از مکان هایی که شما می توانید در آنجا این تداوی دریافت کنید، به coronavirus.utah.gov/treatments مراجعه 

کنید یا با اداره صحت و منابع بشری یوتا از طریق شماره 7878-273-385 به تماس شوید.
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