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ሕክምናታት ንኮቪድ-19

ክሕግዙኒ ይኽእሉ’ዶ? 
 ተመርሚርካ ኮቪድ-19 ከም ዝሓዘካ እንድሕር ተረጋጊጹ፡ ንናይ ሓያል ሕማም ስግኣተ-ሓደጋ ዝተቓላዕካ እንተኾንካ፡ ከምኡድማ ናይ ሕማም ምልክታትካ ኣብ 
ቀረባ ዝጀመሩ እንተኾይኖም፡ ነዞም ሕክምናታት ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ክሳዕ 28 ዝዕድሚኦም ኣዝዮም ንኣሽቱ ህጻናት ብኸቢድ ሕማም ክጥቅዑ ኣብ 
ልዑል ስግኣት ዘለዉ እቲ ሕክምና ክወሃቦም ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሕክምናታት ንውላድካ ውሑስን ውጽኢታውን ከምዝኾነ ንምፍላጥ ንኽትፈልጥ 
ንሓኪምካ ኣፍልጦ።
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ብኸመይ እዞም ዝወሃቡ?
ጸረቫይረስ መድሃኒታት ብሓኪም እዮም ዝእዘዙልካ ከምኡ’ውን ን5 መዓልታት 2 ግዜ ኣብ መዓልቲ እዮም ክውሰዱ ዘለዎም። ንጸረቫይረስ መድሃኒታት 
ዝተፈቕደሎም፡ ስልጠና ዝውሰዱ ወሃብቲ ክንክን ጥዕና ጥራይ እዮም መድሃኒት ክትወስድ ከምዘለካ ክጽሕፉልካ ዝኽእሉ። 

እንታይ እዮም?
ንናይ ኮቪድ-19 ረኽሲታት እንኮላይ መድሃኒታት ረኽስታት ጸረ-ቫይረስን ዘጠቓለለ ንኽትከላኸል ዝሕግዙኻ መድሃኒታት ኣለዉ። 
እዞም ሕክምናታት እዚኦም ኣጸቢቕካ ካብ ምሕማም ከምኡ’ውን ኣብ ዓራት ካብ ምድቃስ ይከላኸሉልካ፡ እንተኾነ ግን ምልክታትካ 
ምስ ጀመሩ ሽዑ ንሽዑ ክወሃቡኻ ኣለዎም። ንኮቪድ-19 ክትከላኸለሉ እትኽእል እቲ ዝበለጸ መንገዲ ምኽታብ እዩ።

መዓስ ክሕከም ኣለኒ? 
እዞም መድሃኒታት ብዝበለጸ ዝሰርሑ፡ ንእለት ናይ ሕማም ስምዒት ክስምዓካ ከሎ ምስ እትወስዶም እዩ። ምልክታት ካብ 
ዝረኣየካ ኣብተን ቀዳሞት 5 መዓልታት ጸረ-ቫይረስ መድሃኒታት ክትወስድ ክትጅምር ኣለካ። ምልክታት እንተድኣ ኣለዉኻ 
ኮይኖም፡ ምእንቲ ነዚ መድሃኒት ክትወስድ፡ ቀልጢፍካ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትወስድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ጥቓኻ 
ዝርከብ ናይ መርመራ ቦታታት ኣብ coronavirus.utah.gov/utah-covid-19-testing-locations ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ውሑሳት ድዮም?
እዞም መድሃኒታት ብፈደራላዊ ምሕደራ መደሃኒት (FDA) ተፈቒድሎም እዩ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ክሊኒካዊ ፈተነታት ውሑሳትን 
ብቑዓትን ከምዝኾኑ ተራእዩ እዩ። ኩሉ መድሃኒታትን ሕክምናታትን ርእሱ ዝኸኣለ ጐድናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ። ብዛዕባ 
ጐድናዊ ሳዕቤናት ከምኡ’ውን እንታይ ክትዕዘብ ከምዘለካ እንተድኣ ክትርኢ ደሊኻ፡ ንሓኪምካ ወይ ድማ ነቲ ነዚ 
መድሃኒታት ዝህበካ ዘሎ ወሃቢ ክንክን ጥዕናኻ ኣዘራርቦ። 

ኣበይ ክትረኽቦም ትኽእል? ኣብ መላእ ስተይት ዘሎ ቀዳማይ ወሃቢ ክንክንካ፡ ናይ ሓኪምካ ቤት ጽሕፈት፡ ህጹጽ ናይ ክንክን ክሊኒካት፡ ሕክምናታት 
ከምኡ’ውን ፋርማሲታት ነዞም መድሃኒታት ክቕርቡልካ ይኽእሉ እዮም። እዞም መድሃኒታት ንዓኻ ዝኾኑ እንተድኣ ኮይኖም ንኽትፈልጥ ምስ ሓኪምካ 
ተዘራረብ። ነዚ ሕክምናታት ንምርካብ ዝተወሰነ ክፍሊት ክትከፍል ትኸውን ኢኻ ወይ ድማ ናይ መድሕን ውሕስነት ክፍሊት ክቑረጸልካ እዩ።

ሕክምና ክትረኽበሉ እትኽእል ዝርዝር ቦታታት ኣብcoronavirus.utah.gov/treatments ተወከስ ወይ ድማ ንዩታህ ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ 
ኣገልግሎታትን (Utah Department of Health and Human Services) ብቑጽሪ 385-273-7878 ደውለሎም።


