األسئلة الشائعة-
ارتداد كوفيد 19-بعد عالج باكسلوفيد
يعن "ارتداد" كوفيد 19-؟
ماذا ي
يحدث ارتداد كوفيد 19-عندما يتحسن المصابون به ،ثم تعاود األعراض الظهور بعد  8-2أيام من تعافيهم .قد تكون نتيجة اختبارهم
ى
للفيوسات
إيجابية مرة أخرى .وقد أبلغ عن حدوث ذلك مع
المرض الذين عولجوا باستخدام باكسلوفيد ( ،)Paxlovidوهو حبة مضادة ر
ى
للمساعدة ىف منع حاجة ا ى
رى
رى
المستشف.
والمصابي بكوفيد 19-من الدخول إىل
المعرضي لمخاطر عالية
لمرض
ي

لماذا يرتد المرض إىل المرض؟
ليس من الواضح ً
حاليا سبب حدوث ذلك .تقوم إدارة الغذاء والدواء و مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها وفايزر بمراجعة البيانات
ى
ى
المرض
المرض .ى يف تجارب باكسلوفيد الرسيرية األصلية ،شهد كل من
وجمع التقارير عن الحاالت الكتساب فهم أفضل لما يحدث لهؤالء
ً
ً
ى
يعن هذا أن ارتداد كوفيد 19-قد ال يكون مرتبطا بالدواء.
الذين تناولوا باكسلوفيد ومن تناولوا الدواء
الوهم (حبوب السكر) ارتدادا .ي
ي

إىل ى
من سيستمر االرتداد؟
ى
الن تم وصفها ،تحسنت أعراض االرتداد أو أصبحت االختبارات اإليجابية سلبية ى يف غضون  3أيام لمعظم الناس.
يف الحاالت ي

هل يمكن لمن يعانون من ارتداد المرض أن يمرضوا لدرجة دخولهم إىل المستشف؟
ى
المرض الذين يعانون من االرتداد يعانون من أعراض خفيفة ،ولم تكن هناك تقارير عن مرض شديد .ولكن إذا ساءت األعراض
يبدو أن
أو لم تتحسن ،فمن المهم أن تتصل بطبيبك.

ُ
هل ال يزال ينصح باستخدام باكسلوفيد لعالج مرض كوفيد؟
رى
لمعرضي لخطر اإلصابة الحادة ولديهم أعراض كوفيد 19-خفيفة إىل متوسطة.
نعم .ال يزال العالج باستخدام باكسلوفيد موض به ل
ى
ى
المستشف إذا أصيبوا
المستشف والوفاة بسبب كوفيد 19-ويظل أداة مهمة ى يف إبعاد األشخاص عن
يساعد عالج باكسلوفيد ى يف منع دخول
رج زيارة  ph.lacounty.gov/covidmedicinesلالطالع عىل مزيد من المعلومات حول أدوية عالج كوفيد.19-
بالعدوىُ .ي ى

ً
كيف أعرف ما إذا كنت مصابا بارتداد كوفيد19-؟
ً
مصابا بكوفيد 19-وتحسنت ولكنك تبدأ ى يف الشعور باألعراض أو جاءت نتيجة اختبارك إيجابية
قد يكون لديك ارتداد كوفيد 19-إذا كنت
ى
التعاف .عىل سبيل المثال ،أصبت بكوفيد 19-وانتهت فية العزل ولكنك بدأت تظهر عليك األعراض
مرة أخرى ى يف غضون عدة أيام من
ي
مرة أخرى بعد ر ى
يومي من انتهاء فية العزل.

ماذا يجب أن أفعل إذا اعتقدت أن لدي ارتداد كوفيد19-؟
ينته عزل ارتداد كوفيد 19-بعد  5أيام من
إذا اعتقدت أن لديك حالة ارتداد كوفيد ،19-فاعزل نفسك عن اآلخرين مرة أخرى .يمكن أن
ي
ى
تد كمامة عالية الوقاية قرب اآلخرين
تعان من الحم لمدة  24ساعة عىل األقل وتحسنت األعراض .لحماية اآلخرين ،ار ِ
بدء االرتداد إذا لم ي
لمدة  10أيام عىل األقل بعد بدء ارتداد المرض لديك.
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األسئلة الشائعة-
ارتداد كوفيد 19-بعد عالج باكسلوفيد
عالج إذا عانيت من ارتداد كوفيد19-؟
هل يجب أن أكرر
ي

ال ،ال يوجد ً
حاليا دليل عىل أنك ستحتاج إىل العالج مرة أخرى أو لتمديد العالج.

يحمين من ارتداد المرض؟
هل التطعيم
ي

ً
استنادا إىل البيانات الحالية ،يبدو أن عودة موجزة لألعراض قد تحدث لدى بعض األفراد سواء تم تطعيمهم أم ال أو تم عالجهم بباكسلوفيد
أم ال .ما زلنا نتعلم المزيد عن أسباب ارتداد كوفيد.19-
تستمر األدلة ى يف إظهار أن تطعيمات كوفيد 19-والجرعات المعززة تساعد ى يف حمايتك من اإلصابة بالمرض أو المرض الحاد بسبب كوفيد-
.19

يمكنن نش كوفيد 19-إذا كان لدي ارتداد لكوفيد19-؟
هل
ي
نعم ،من الممكن أن تنرس كوفيد 19-إذا كان لديك ارتداد بسبب عودة العدوى الخاصة بك .من المهم أن تعيد عزل نفسك عن اآلخرين
إذا عانيت من ارتداد كوفيد.19-

تعن حاالت ارتداد المرض أن الناس يطورون مقاومة لباكسلوفيد؟
هل ي
الفيوس لباكسلوفيد.
حن اآلن ال يوجد دليل عىل أن االرتداد كان نتيجة مقاومة ر

ً
شء آخر يجب أن أفعله إذا واجهت ارتدادا للمرض؟
هل يوجد أي ي
إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن أعراضك ،ى
يرج االتصال بطبيبك أو مركز اتصال الصحة العامة عىل  .)833( 540 -0473يتواجد
ً
ً
مساء لإلجابة عىل األسئلة.
صباحا حن 8:30
الموظفون  7أيام ى يف األسبوع من الساعة 8:00
ى
وتعان من ارتداد كوفيد ،19-نشجعك عىل إبالغ فايزر ،الرسكة المصنعة لباكسلوفيد .يمكنك إرسال
إذا كنت قد عولجت بباكسلوفيد
ي
عي اإلنينت باستخدام أداة فايزر لإلبالغ عن مسائل السالمة أو  MedWatchالتابع إلدارة الغذاء والدواء .ستقوم
معلومات حول حالتك ى
فايزر وإدارة الغذاء والدواء بمراجعة هذه المعلومات لمساعدتنا عىل فهم ارتداد كوفيد 19-بشكل أفضل.
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