
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈੈਂਟ ਆਫ ਪਬਡਲਕ ਹੈਲਥ 
COVID-19 ਇਲਾਜ

COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਕ ੀ ਹਨ?
COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ (ਗੋਲ ੀਆ,ਂ ਟ ੀਕ,ੇ ਜਾਂ IV) ਹਨ ਜੋ ਗੰਭ ੀਰ ਲੱਛਣਾਂ 
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤੋਾਲ ਵਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੀ ਲੜ ਨੰ ਰੋਕ 
ਸਕਦ ੀਆਂ ਹਨ।

ੱ ੋ ੂ

ਇੱਕ ਡਿਹਤ ਿਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਤਹਾਨੰ ਦੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਕ ੀ ਤਿੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਡਕਹੜ ੀ ਡਕਿਮੈ ਤਹਾਿੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧ ੀਆ ਕੰਮੈ ਕਰੇਗ ੀ।

ੰ ੍ਰ ੁ ੂ ੁ
ੁ

ਤੁਿ ੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਿ ੀਂ:
• COVID-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਦਾ ਨਤ ੀਜਾ ਪਾਡਿਡਟਵ ਆਇਆ ਹੈ (ਆਪਣ ਵਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ 

ਪਦਾਤੋਾ ਦਆਰਾ, ਵਕਸੇ ਟੈਸਟ ਟ ਟ ੀਟ ਸਾਈਟ 'ਤੋ, ਫਾਰਮੇਸ ੀ 'ਤੋੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਚ ਕ ੀਤੋੇ ਜਾਣ ਵਾਲ ਟੈਸਟ ਦ ੀ 
ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ)ੋ, ਅਤੋ

ੇ
੍ਰ ੁ ੂ ੍ਰ ੇ ੱ ੇ

ੇ
• ਬਹੁਤ ਡਿਆਦਾ ਡਬਮੈਾਰ ਹੋਣ ਦ ੀ ਿਭਾਵਨਾ ਹੈ (50 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹ,ੋ ਵੈਕਸ ੀਨ ਨਹ ੀਂ ਲਈ ਹ,ੈ ਜਾਂ ੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ੀ 

ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹਨ*)।

ਇਲਾਜ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ।

ਡਜੰਨ ੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹ ੀ ਿੰਗਾ

ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ:ੋ ਪਭਾਵ ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੰ ਤੋਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਵਕਵਸਤੋ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕਝ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕ ੀਤੋਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹ।ੈ

੍ਰ ੂ ੁ ੁ

ਮੈੈਂ ਇਲਾਜ ਡਕਵੇਂ ਕਰਵਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ?

ਡਵਕਲਪ A: ਆਪਣੇ ਡਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
• ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਡੇ ਵਵਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੋਾਂ ਇੱਕ ਵਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤੋਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੋੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਨਸਖ਼ਾ ਲਣ ਵਵਚ ਤੋਹਾਡ ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਵਫਰ ਤੋਸ ੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸ ੀ ਵਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ੁ ੱ ੍ਰ

ੁ ੈ ੱ ੁ ੁ ੈ ੱ
• ਜੇਕਰ ਤਹਾਿੇ ਕੋਲ ਡਿਹਤ ਿਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਇਹ ਪਤੋਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੋਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੋੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ 

ਵਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ੀ ਹ,ੈ 1-877-332-6585 'ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ
ੁ ੰ ੍ਰ ੁ

ਡਵਕਲਪ B: ਡਕਿੇ ਟੈਿਟ ਟੂ ਟ੍ਰ ੀਟ ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
• ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਡੇ ਵਵਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੋਾਂ ਤੋਸ ੀਂ ਟੈਸਟ ਟ ਟ ੀਟ ਸਾਈਟ 'ਤੋੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਨਸਖ਼ਾ 

ਲ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੋੇ ਦਵਾਈ ਪਾਪਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਇਹ ਸਭ ਕਝ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੋ।
ੁ ੱ ੁ ੂ ੍ਰ ੁ

ੈ ੍ਰ ੁ ੇ
• ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰ ੀਟ ਲਕੇਟਰ ਦ ੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਟਕਾਣਾ ਲੱਭ।ੋ ਤੋਸ ੀਂ 1-800-232-0233  ੋ ੁ

(TTY 1-888-720-7489) 'ਤੋੇ ਕਾਲ ਵ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ੰ
ੂ

ਇਿ ਪਰਿੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਡਕਡਰਆਸ਼ੀਲ ਡਲਕ ਦੇਖਣ 
ਲਈ QR ਕੋਿ ਨੰ ਿਕੈਨ ਕਰ।ੋ
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ਡਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤੋਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਟ ਟ ੀਟ ਸਥਾਨ ਤੋਹਾਨੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸਭ 
ਤੋੋਂ ਸੁਰੱਵ ਖਅਤੋ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੋੇ ਤੋਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧ ੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਗੋਲ ੀਆ,ਂ IV, ਜਾਂ ਟ ੀਵਕਆਂ ਸਮੇਤੋ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਵਚ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

੍ਹ ੍ਰ ੂ ੍ਰ ੁ ੂ
ੁ ੱ

ਇਲਾਜ ਦ ੀ ਕ ੀਮੈਤ ਡਕੰਨ ੀ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ?

ਵਰਤੋਮਾਨ ਵਵਚ ਇਕੱਲ COVID-19 ਦੇ ਵਿਆਦਾਤੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹ ੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤੋਾਂ ਦੌਰੇ ਅਤੋੇ 
ਸੰਬੰਵ ਧਤੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ COVID-19 ਟੈਸਵਟਗ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡ ੀਕੇਅਰ, ਮੈਡ ੀਕੇਡ, ਅਤੋੇ ਕਝ ਵਨਜ ੀ ਬ ੀਮਾ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਰ ੀਆਂ ਲਾਗਤੋਾਂ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਦ ੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬ ੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦ ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ ੀਮਾ 
ਨਹ ੀਂ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਇਲਾਜ ਦ ੀ ਸਹੂਲਤੋ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਵਕ ਕ ੀ ਕੋਈ ਫ਼ ੀਸ ਹ।ੈ

ੱ ੇ
ੰ ੈ ੁ ੱ

ੂ ੁ

ਕੀ ਇਲਾਜ COVID-19 ਵੈਕਿ ੀਨ ਦ ੀ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਗੰਭ ੀਰ COVID-19 ਬ ੀਮਾਰ ੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸ ੀਨਾਂ ਹਾਲ ਵ ੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲ ੀ ਤੋਰ ੀਕਾ ਹਨ। ਵੈਕਸ ੀਨਾਂ 
ਤੋਹਾਡੇ ਬ ੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗੰਭ ੀਰ ਵਬਮਾਰ ੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੋਹਾਡ ੀ ਪਵਤੋਰੱਵਖਆ ਪਣਾਲ ੀ ਨੰ ਮਦਦ ਵਦਦ ੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਵਕ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲਕਾਂ ਦ ੀ ਗੰਭ ੀਰ ਵਬਮਾਰ ੀ ਤੋੋਂ ਬਚਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਹ ੀ ਵਬਮਾਰ ਹਨ।

ੂ ੇ ੍ਰ
ੁ ੁ ੍ਰ ੍ਰ ੂ ੰ

ੋ ੱ

ਕੀ ਅਡਜਹੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਮੈੈਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਾਉਂਦੇ ਹਨ?

COVID-19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧ ੀਆ ਤੋਰ ੀਕਾ ਹੈ ਵੈਕਸ ੀਨ ਲਣ ੀ ਅਤੋੇ ਸਾਰੇ ਬੂਸਟਰ ਟ ੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ 
ਤੋਹਾਡ ੀ ਰੋਗ-ਪਵਤੋਰੱਵਖਆ ਪਣਾਲ ੀ ਕਮਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਵੈਕਸ ੀਨ ਤੋੋਂ ਗੰਭ ੀਰ ਪਵਤੋਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੋੇ ਤੋਹਾਨੰ ਪੂਰ ੀ 
ਤੋਰਾਂ ਵੈਕਸ ੀਨ ਨਹ ੀਂ ਵਦਤੋ ੀ ਜਾ ਸਕਦ ੀ ਹ,ੈ ਤੋਾਂ ਤੋਸ ੀਂ Evusheld ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਵਕਸੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗੰਭ ੀਰ 
COVID-19 ਬ ੀਮਾਰ ੀ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤੋਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ

ੂ ੈ ੇ
ੁ ੍ਰ ੍ਰ ੋ ੁ ੂ ੍ਰ ੁ ੂ

੍ਹ ੱ ੁ
ੂ ੈ ੍ਰ

ਮੈਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ੀ:
• CDPH COVID-19 ਇਲਾਜ ਵੈੱਬਪੰਨਾ
• HHS ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰ ੀਟ ਲੋਕੇਟਰ ਜਾਂ 1-800-232-0233 'ਤੋੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
• HHS ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰ ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ੀ
• *CDC ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਡ ੀਕਲ ਸਮੱਵ ਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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