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.  
 
 

 درمان باید زود آغاز شود 

روز شروع شود.  صبر نکنید    7شوند.  درمان وریدی باید در طول  شروع  علائم     آغازروز از    5داروهای خوراکی باید در طول  

 تا بیماری شما بدتر شود. 

 به حفظ شما از ابتلا به بیماری شدید کمک کند.  می تواند 19-کووید درمان 

 شواهد اولیه پیشنهاد  .  بعلاوه، حالتان زودتر بهتر شودهمچنین ممکن است به شما کمک کند تا  درمان

     کمتر کند. د طولانی را  یکوو   بروزو خطر    افراد زودتر آزمایششان منفی شودممکن است باعث شود که    درمانمی کند که  

دارند، یا یک پزشک درمان را توصیه   19- کوویدآزمایش مثبت  یک  یا  و    19-کووید اگر علائم    ،بسیاری از بزرگسالان و برخی از کودکان

 واجد شرایط هستند. درمان، برای می کند

 

 

 ممکن است برای درمان واجد شرایط باشید، اگر: شما   

 

 یا ،دیساله یا بزرگتر هست 50 •

 ، یابروز نیست شما 19-د یا واکسیناسیون کوویدیواکسینه نیست •

واکسینه  یا  ایدداشته  19-)حتی اگر در گذشته کووید د یمشخصات زیر را دار یک یا تعداد بیشتری از عوارض سلامتی یا  •

 د(. یشده ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمی شود. ممکن  یعوارض یا وضعیت هااین فهرست شامل تمامی 

 دیدن کنید. CDC افراد دارای عوارض خاص پزشکیصفحه تارنمای  ازبرای جزییات 

 

 . اگر پرسشی دارید، با پزشک خود تماس بگیرید

به صورت نامتعادل   وید کو که هستید عضو جامعه یک  •

 گذاشته است.   شما تأثیربر 

 سرطان •

 بیماری مغزی عروقی/سکته مغزی •

کبد، یا ریه از جمله فیبروم کیستی،  حاد کلیه،  بیماری •

 سل و آسم متوسط تا شدید 

  دیگر  عصبی  مغزی  ارضهیا ع زوال عقل  •

 مرض قند  •

 ناتوانی جسمی  •

 عوارض قلبی  •

 

 

 HIVمشاکل سیستم ایمنی از جمله عفونت  •

استخوان یا  )ویروس بیماری ایدز(، پیوند عضو یا مغز 

 مصرف دارویی مانند کورتون،  شیمی درمانی 

 عارضه سلامت روان  •

 یا غیر فعال جسمی فربهی، ،  اضافه وزن •

 باردار •

 بیماری سلول داسی شکل یا تالاسیمی  •

 سیگاری، در حال حاضر یا در گذشته •

 استفاده از مواد مخدرناشی از نارسایی  •

19-برای اطلاعات بیشتر از جمله چگونه برای کووید  

شوید: درمانآزمایش دهید و   
 

 ph.lacounty.gov/covidmedicines از •

ph.lacounty.gov/covidtests/how         

 کنید. دیدن    

 

 به مرکز تلفنی اداره بهداشت عمومی تلفن کنید  •

1-833-540-0473 

 شب  8:30صبح تا  8:00روز هفته از   7

و و  ،دهید دارید، آزمایش 19-اگر علائم کووید

ممکن از پزشک خود بپرسید که آیا 

برای شما مناسب باشد. درمان است   

بلافاصله درباره درمان سؤال کنید، حتی اگر 

زمانی   هادارو علائم شما خفیف است. 

 وقت در اسرع  که دنبهترین عملکرد را دار 

د. نشروع شوممکن   

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
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 19- انواع داروها برای درمان کووید 

 تکثیر ویروس ها در بدن جلوگیری می کنند.    آنها از-این داروها درمان های ضدویروسی هستند

کنید. شایع   مصرفروز  5مرتبه برای دو  علائم شروع کنید.  روزی  بروز روز پس از 5در طول  ایدب-درمان های خوراکی

 ترین عوارض جانبی خفیف هستند. 

 

• Paxlovid(nirmatrelvir/ritonavir)  )توان آنرا به   -این درمان توصیه شده برای اغلب افراد است. می-)پَکسلووید

پوند است داد.  این دارو بسیار مؤثر، مصرفش آسان، و ایمن است.    88ساله و بزرگتر که وزنشان حداقل    12افراد  

کنید.  آنها ممکن است به شما بگویند که در مدتی که   اگر داروهای دیگری مصرف می کنید، با پزشک خود صحبت

 . کمتر کنیدپکسلووید مصرف می کنید، مصرف داروهایتان را متوقف یا مقدار آنها را 

 

• lnupiraviroM)Lagervio(ر مد سیویر این برای افرادی است که نمی توانند پکسلووید یا -یو(اگرو ل  یا    ولنوپیراویر)م  

 به بالا که باردار نیستند داد.سال  18مصرف کنند.  این دارو را فقط می توان به بزرگسالان 

 

    علائم شروع کنید.بروز روز پس از  7در طول   باید-وریدیدرمان                   

 

• Remdesivir(Veklury)-  یا ک)ر مد سیویر  و کودکانب  لوری(و  بزرگسالان  را مصرف   یرای  پکسلووید  توانند  نمی  که 

روز داده    3یک مرتبه برای مدت    یروز پوند( است.     7گرم )حدود  وکیل  3وزادانی که وزنشان حداقل  ناز جمله    ،کنند

 شود. 

 

 رخ   مشابه میزانبه  بازگشت در میان افراد درمان نشده و درمان شده  درمان سبب بازگشت ابتلا نمی شود. 

 را ملاحظه کنید.  19-سؤالات متدوال بازگشت کوویدمی دهد.  برای اطلاعات بیشتر،                       

 

 دریافت کنید را   19-چگونه درمان کووید

 

بیش توانید در    -که شما می  فوری، و برخی داروخانه ها می توانند یک نسخه بنویسند  مراقبتپزشک شما، مراکز   •

اگر نیاز به درمان درون وریدی دارید، پزشک شما می تواند   پر کنید.در شهرستان لس آنجلس    داروخانه  800از  

 شما را به محل مناسب ارجاع دهد.

 است.در بسیاری از داروخانه ها و کلینک ها موجود -درمانتا آزمایش  یک برنامه* •

  8:00روز هفته از ساعت    7  ،1-833-540-0473شماره تلفن    -اداره بهداشت عمومیبهداشت از راه دور  خدمت*   •

 شب باز است. 8:30صبح تا 

 

د.  اگر نیاز دارید  نخوراکی را فراهم می کن  ، ارزیابی و اگر واجد شرایط باشید، درمان19-*این خدمات دسترسی آسان به آزمایش کووید 

ه حفاظت از دیگران  تا ب اندازه مناسب دارد  مراقبت پزشکی خانه را ترک کنید، یک ماسک تنفسی یا پزشکی بپوشید که  که برای دریافت  

   را ملاحظه کنید.  sksPh.lacounty.gov/ma.  برای اطلاعات بیشتر کنیدکمک 

 

 داروها رایگان هستند

 

به   • آنرا  لطفأ  کنید،  پرداخت  هزینه  باید  که  گوید  می  شما  به  ای  داروخانه   یا   1-833-422-4255اگر 

go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting  .داروهایی که    یک تسهیلات ممکن است برای تجویز   گزارش دهید

پزشک یا دفاتر دیگر هزینه ای وجود داشته  باید تزریق شود، هزینه طلب کند.  همچنین ممکن است برای مراجعه به  

 باشد.  برای دریافت داروهای رایگان نیاز ندارید که تبعه آمریکا باشید.

ارزیابی برای  ، 19-یک قانون جدید الزام می کند که تمامی طرح های بیمه در کالیفرنیا هزینه آزمایش های کووید •

حقوق قانونی  برای جزییات    پوشش دهند.را ب موارد هزینه در اغل تقسیمدرمان، واکسن ها و درمان بدون 

اگر بیمه  را پوشش می دهند.  ها دیکال تمامی هزینه مه کنید. مدیکر و ظملاح مراقبت از سلامت خود را بدانید

بهداشت عمومی   ت بهداشت از راه دور ادارهندارید، از تسهیلات درمانی سؤال کنید که آیا هزینه ای دارند.  خدم

 کاملأ رایگان است. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundFarsi.pdf
file:///C:/Users/fkhor/Desktop/over%20800%20pharmacies
file:///C:/Users/fkhor/Desktop/over%20800%20pharmacies
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf

