عالج اإلصابة من كوفيد 19-
COVID-19
هل أنت في خطر لإلصابة
بمرض شديد بسبب
؟COVIDكوفيد
قد يكون العالج متاًحا لمساعدة
األشخاص الذين هم في خطر عالي
لإلصابة بمرض شديد.
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برنامج ( TEST TO TREATاعمل اختبار
ل ت ت ل ق ى ا ل ع ال ج )
Test to Treatهو برنامج جديد يمكن أن يساعد

ألشخاص في إجراء اختبار والحصول بسرعة عىل

العالج المجاني إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد 19-
 -COVID 19الخاصة بهم إيجابية.

لن تكون هناك تكلفة للعالج بغض النظر عن حالة

التأمين الصحي أو الهجرة.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

م ع ا ي ي ر ا أل ه ل ي ة
سيقوم مقدم للرعاية الصحية بإبالغك إذا كنت مؤه ًال للعالج
وذلك بناًء عىل

مستوى خطورة إصابتك بمرض شديد بسبب كوفيدCOVID-19-
األدوية الحالية
الوصول إىل عالجات أخرى

العمر (يجب أن يكون عمره  12عا ًم ا وأكبر بوزن ال
يقل عن  88رط ًال  40 /كجم)
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ك ي ف أ ت ل ق ى ا ل ع ال ج ؟
تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو ًال.
يمكن لمقدم الرعاية أن يعطيك وصفة طبية يمكن
ملؤها في أي مكان تتوفر فيه األدوية المضادة
للفيروسات.
إذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية ،فاستخدم
محدد موقع  Test to Treatعىل الموقع
( )aspr.hhs.gov/TestToTreatوذلك للعثور عىل
عيادة قريبة منك أو اتصل بالرقم 0233-232-800-1
 )TTYمن جهاز اتصال للصم )7489-720-888
لطلب المساعدة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية وأكثر
من  150لغة أخرى
 .أحضر نتيجة اختبارك من اختبار منزلي (مستضد) أو
من موقع اختبار اخر إىل موقع خاص ببرنامج
Test to Treat.
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أسئلة يتكرر طرحها

س :ما هي أنواع األدوية المتوفرة من خالل برنامج
؟Test to Treat
حبتين من  Test to Treatج :يتضمن برنامج
األقراص المضادة للفيروسات عن طريق الفم من نوع
معززة بال Paxlovid (Nirmatrelvir
و  Pfizerمن شركة )Ritonovir
من شركة ) )Lagevrio (Molnupiravir
يمكن أن تساعد هذه األدوية في منع Merck.
المرض الشديد ودخول المستشفى عند تناولها بعد
ظهور األعراض بوقت قصير .يجب تناول الدواء في
غضون  5أيام من بدء ظهور أعراض كوفيد 19-
COVID-19.
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أسئلة يتكرر طرحها
س :كيف تعمل األدوية المضادة للفيروسات
التي يتم اخذها عن طريق الفم؟

ج :قد يساعد العالج المضاد للفيروسات الذي يتم
اخذها عن طريق الفم جسمك عىل محاربة كوفيدعن طريق إيقاف الفيروس المسبب 19 COVID-19
كوفيد –  19من التكاثر في جسمك ،أو COVID-19لـ
تقليل كمية الفيروس داخل جسمك ،أو مساعدة جهاز
.المناعة الخاص بك
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أسئلة يتكرر طرحها
ما هي أدوية  COVIDاألخرى والمتوفرة في
الوقت الحالي؟
عىل الرغم من ان هذا الدواء ال يقدم حالًي ا من خالل برنامج
اعمل اختبار لتتلقى العالج) ،فان المرضى( Test to Treat
الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يكونوا مؤهلين
وذلك للمساعدة في الوقاية من  Evusheldلتلقي دواء
COVID.
اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما إذا كنت مؤهًال
أو قم بزيارة الموقع االلكتروني  Evusheld ،للحصول عىل
 Birds Eye Medical.لمنظمة
birdseyemedical.com/evusheld_treatments
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تعلم المزيد

لمعرفة المزيد من المعلومات حول برنامج

أو للعثور عىل موقع اختبار للعالج Test to Treat
بالقرب منك ،انتقل إىل الموقع اإللكتروني
aspr.hhs.gov/TestToTreat.
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