إدارة الصحة العامة لوالية كاليفورن يا

عالجات كوفيد19-
ما هي عالجات كوفيد19-؟

عالجات كوفيد 19-هي أدوية (حبوب أو حقن أو محاليل تؤخذ عبر الوريد) يمكن أن تمنع
األع راض الخطيرة والحاجة إلى الرعاية في المستشفى بعد بدء أع راض كوفيد.19-
سيخبرك مقدم الرعاية الصحية إذا ما كنت مؤه الً لتلقي العالج والنوع األفضل بالنسبة لك.

يمكنك تلقي العالجات في الحاالت التالية:
•نتيجة إيجابية لفحص كوفيد( 19-اخضع للفحص بواسطة مقدم الرعاية الصحية أو في أحد
ليا) ،و
مواقع برنامج  Test to Treatأو صيدلية أو استخدم
فحصا من ز ً
ً
ّ
مصابا
تتلق اللقاح أو
عاما أو لم
ً
•إذا كنت أكثر عرضة لإلصابة بمرض شديد (أكبر من ً 50
بحاالت طبية معينة*).
تتوفر العالجات للمؤهلين من البالغين واألطفال.

كلما أسرعت ،كان أفضل
ً
فعاال.
تصرف بسرعة :يجب أن يبدأ العالج في غضون أيام بعد ظهور األع راض ألول مرة حتى يكون
ّ

كيف يمكنني الحصول على العالجات؟
الخيار أ :تواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

•إذا أصبت بأع راض كوفيد ،19-يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في إج راء الفحص والحصول على وصفة طبية
للعالج .يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى الصيدلية لتحصل على أدويتك.
•إذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية ،فاتصل بالرقم  1-877-332-6585لمعرفة من يمكنك التحدث معه بشأن
األع راض والعالج.

الخيار ب :اذهب إلى أحد مواقع برنامج .Test to Treat

مصابا بأع راض كوفيد ،19-يمكنك إج راء الفحص والحصول على وصفة طبية وتلقي األدوية ،كل ذلك
إذا كنت
ً
في مكان واحد في أحد مواقع برنامج .Test to Treat

ض ا االتصال بالرقم
•اعثر على موقع باستخدام محدد مواقع برنامج  .Test to Treatيمكنك أي ً
( 1-800-232-0233للهاتف النصي .)1-888-720-7489

ما العالجات المتاحة؟
هناك أنواع مختلفة من العالجات .سيخبرك مقدم الرعاية الصحية أو موقع برنامج  Test to Treatبالعالج الذي سيكون أكثر
ً
أمانا ويعمل بشكل أفضل بالنسبة لك .تأتي العالجات في عدة أشكال بما في ذلك الحبوب أو الحقن الوريدي أو الحقن.

امسح رمز االستجابة السريعة ( )QRلالطالع
على الروابط التفاعلية في هذا المنشور.
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كم تبلغ تكلفة العالجات؟
رسوما على الزيارة والخدمات
حاليا تكلفة لمعظم عالجات كوفيد 19-وحدها ،لكن المنشآت التي تقدم العالج قد تفرض
ال توجد
ً
ً
ذات الصلة مثل فحص كوفيد .19-تغطي  Medicareو Medicaidوبعض خطط التأمين الخاصة جميع التكاليف ،لذا تحقق
من خطة التأمين الخاصة بك .إذا لم يكن لديك تأمين ،فاسأل المنشأة التي تقدم العالج إذا كانت هناك رسوم.

هل تحل العالجات محل لقاحات كوفيد19-؟
ال ،ال ت زال اللقاحات هي الطريقة األكثر فعالية للوقاية من مرض كوفيد 19-الخطير .تعمل اللقاحات على تدريب جهاز
المناعة لديك قبل أن تمرض على محاربة المرض الشديد بينما تساعد العالجات األشخاص المرضى بالفعل على تجنب
المرض الشديد.

هل توجد لقاحات ستحميني من اإلصابة بكوفيد19-؟
أفضل طريقة للوقاية من كوفيد 19-هي تلقي اللقاح والحصول على آخر الجرعات المعززة .ولكن ،إذا كان جهازك المناعي
ً
ً
مؤهال للحصول على
ضعيفا أو كنت قد أصبت برد فعل شديد تجاه أحد اللقاحات وال يمكنك تلقي اللقاح بالكامل ،فقد تكون
 ،Evusheldالذي يمكن أن يمنع مرض كوفيد 19-الشديد قبل التعرض .تحدث مع أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على
مزيد من المعلومات.

معلومات مفيدة:
•صفحة ويب عالجات كوفيد 19-من إدارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا
•محدد مواقع برنامج  Test to Treatمن وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ( )HHSأو اتصل بالرقم 1-800-232-0233
•معلومات برنامج  Test to Treatمن وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ()HHS
•*معلومات لألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية محددة من م راكز مكافحة األم راض والوقاية منها
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