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COVID-19 درمان های

آیا این درمان ها می توانند به من کمک کنند؟ 
اگر نتیجه آزمایش COVID-19 شما مثبت شده باشد، در معرض خطر باالیی برای ابتال به بیماری شدید باشید یا اخیراً دچار عالئم بیماری شده 

باشید، ممکن است واجد شرایط این درمان ها باشید. اطفال حداقل 28 روزه و کسانی که در معرض خطر باالی ابتال به بیماری شدید هستند 

ممکن است واجد شرایط این درمان باشند. برای بررسی ایمنی و اثربخشی این درمان ها برای خود و فرزندتان، با یک پزشک صحبت کنید.

این داروها چگونه داده می شوند؟
قرص های ضدویروس را پزشک برای شما تجویز می کند و در منزل، 2 بار در روز و به مدت 5 روز مصرف می شوند. تنها ارائه دهندگان خدمات 

بهداشتی مجاز و آموزش دیده می توانند قرص های ضدویروس را تجویز کنند.

چه درمان هایی وجود دارد؟
داروهایی در دسترس شما هستند تا به شما در مقابله با عفونت COVID-19 کمک کنند؛ از جمله قرص های 

ضد ویروس. این درمان ها می توانند از شما در برابر ابتال به بیماری شدید و نیاز به بستری در بیمارستان حفاظت 

کنند، اما باید به محض شروع عالئم به شما داده شوند. واکسینه شدن همچنان بهترین راه برای پیشگیری از 

COVID-19 است. 

چه زمانی باید تحت درمان قرار بگیرم؟ 
این داروها زمانی بهترین اثربخشی را دارند که به محض احساس بیماری، آنها را دریافت کنید. شما باید ظرف 

مدت 5 روز از شروع عالئم، مصرف قرص های ضدویروس را شروع کنید. اگر عالئم دارید، مهم است که فوراً 

 آزمایش COVID-19 بدهید تا بتوانید این دارو را دریافت و مصرف کنید. از طریق آدرس

https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment، می توانید مرکز آزمایش نزدیک به خود را بیابید.

آیا این داروها ایمن هستند؟
این داروها دارای مجوز سازمان داروی فدرال )FDA( هستند و ایمنی و اثربخشی آنها در کارآزمایی های بالینی 

ثابت شده است. تمامی داروها و درمان های پزشکی عوارض جانبی دارند. اگر نگران عوارض جانبی هستید و 

می خواهید بدانید که باید مراقب چه چیزهایی باشید، با پزشک یا ارائه دهنده خدمات بهداشتی که این داروها 

را به شما می دهد، صحبت کنید. 

از کجا می توانم این داروها تهیه کنم؟ ارائه دهنده مراقبت های اولیه شما، مطب پزشکان، کلینیک های مراقبت فوری، بیمارستان ها 

و داروخانه های سراسر ایالت می توانند این داروها را عرضه کنند. برای اینکه ببینید این داروها مناسب شما هستند یا خیر، با یک پزشک 

صحبت کنید. برای دریافت این درمان ها ممکن است از شما هزینه ای دریافت شود یا برای شرکت بیمه شما صورتحساب صادر شود.

برای دریافت فهرست مراکزی که می توانید این درمان ها را دریافت کنید به coronavirus.utah.gov/treatments مراجعه کنید یا با اداره 

بهداشت و خدمات انسانی یوتا به شماره 7878-273-385 تماس بگیرید.
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