Лікування COVID-19
·ЧИ РИЗИКУЄТЕ ВИ
ЗАХВОРІТИ НА
ВАЖКУ ФОРМУ
COVID-19?
Лікування може бути
доступним для допомоги
людям, які мають високий
ризик тяжкого
захворювання.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

ПРОГРАМА TEST TO TREAT

·Test to Treat — це нова програма, яка може
допомогти людям пройти тестування та швидко
отримати безкоштовне лікування, якщо вони
отримали позитивний результат тесту на
COVID-19.

Плата за лікування не стягується
незалежно від страхового чи
імміграційного статусу.
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КРИТЕРІЇ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМИ
Лікар повідомить вам, чи маєте ви право на
лікування на основі
Ваш рівень ризику захворіти на важку форму
COVID-19
Поточні ліки
Доступ до інших методів лікування

Вік (12 років і старше, вага — не менше 88
фунтів/40 кг)
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ЯК ОТРИМАТИ ЛІКУВАННЯ?
Спочатку поговоріть зі своїм постачальником
медичних послуг. Ваш постачальник може
видати вам рецепт на ліки, які можна отримати
в будь-якому місці, де є противірусні препарати.
Якщо у вас немає постачальника медичних
послуг , скористайтеся локатором Test to Treat
(aspr.hhs.gov/TestToTreat), щоб знайти клініку
поблизу або зателефонуйте за номером 1-800232-0233 (TTY 888-720-7489), щоб отримати
допомогу англійською, іспанською та більш ніж
150 іншими мовами.
Візьміть із собою до пункту Test to Treat
результат домашнього тесту (на антиген) або
результат із пункту тестування.
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ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

З. Які типи ліків доступні через
програму Test to Treat?

В. Програма Test to Treat включає дві
пероральні противірусні таблетки —
«Паксловід» компанії Pfizer («Нірматрелвір»,
посилений «Ритонавіром») та «Лагевріо»
(«Молнупіравір») компанії Merck. Ці ліки
можуть допомогти запобігти важким
захворюванням і госпіталізації, якщо їх
приймати незабаром після появи симптомів.
Ліки необхідно приймати протягом 5 днів
після появи симптомів COVID-19.
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ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

З. Як діють пероральні
противірусні препарати?

В. Пероральне противірусне лікування може
допомогти вашому організму боротися з
COVID-19, зупиняючи розмноження вірусу,
який викликає COVID-19, у вашому організмі,
зменшуючи кількість вірусу в організмі або
допомагаючи вашій імунній системі.
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ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Які ще ліки від COVID-19 доступні
саме зараз?

Хоча це не пропонується в рамках програми
Test to Treat, пацієнти з ослабленою імунною
системою для запобігання COVID-19 можуть
мати право на отримання ліків Evusheld.
Запитайте свого постачальника медичних
послуг, чи маєте ви право на отримання
Evusheld, або відвідайте вебсайт Birds Eye
Medical.
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

ДОКЛАДНІШЕ

Щоб дізнатися більше про програму
TestToTreat або знайти найближчий пункт
TestToTreat, відвідайте вебсторінку
aspr.hhs.gov/TestToTreat.
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