ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ?

• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
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ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾ ਮ ਦਾ ਇ ਲਾ ਜ ਕ ਰ ਨ ਲ ਈ ਟੈ ਸ ਟ

• ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ
ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਯੋ ਗ ਤਾ ਮਾ ਪ ਦੰ ਡ
ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ
ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਉਮਰ (12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 88
ਪੌਂਡ/40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
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ਮੈਂ ਇ ਲਾ ਜ ਕਿ ਵੇਂ ਪ੍ਰਾ ਪ ਤ ਕ ਰਾਂ ?
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਕਲੀਨਿਕ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਲੋਕੇਟਰ
(aspr.hhs.gov/TestToTreat) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ
1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ।
• ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ (ਐਂਟੀਜੇਨ) ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਓ।
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ਅ ਕ ਸ ਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਣ ਵਾ ਲੇ ਸ ਵਾ ਲ

ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

A. ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਰਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗੋਲੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - Pfizer's Paxlovid (Ritonovir-boosted
Nirmatrelvir) ਅਤੇ Merck's Lagevrio
(Molnupiravir)। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਅ ਕ ਸ ਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਣ ਵਾ ਲੇ ਸ ਵਾ ਲ

ਓਰਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

A. ਓਰਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19
ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਅ ਕ ਸ ਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਣ ਵਾ ਲੇ ਸ ਵਾ ਲ

ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਈਵੁਸ਼ੇਲਡ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
Evusheld ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਰਡਜ਼ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਓ।
birdseyemedical.com/evusheld_treatments

TR
. L.Y
ABSI P
H/H S . G O V / T E S T T O T R E A T

ਜਿ ਆ ਦਾ ਜਾ ਣੋ

ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ
ਦੇ ਟੈਸਟ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ,
aspr.hhs.gov/TestToTreat 'ਤੇ ਜਾਓ।
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