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Ang pagpapagamot ay dapat simulan sa mas madaling panahon 
Ang iniinom na mga medisina ay dapat simulan sa loob ng 5 araw simula ng magsimula 
ang mga sintomas. Ang gamot na iniiniksyon sa ugat ay dapat na simulan sa loob ng 7 
araw. Huwag maghintay hanggang sa lumala ang iyong sakit.  
 
 

Ang pagpapagamot sa COVID ay makakatulong sa iyo na hindi ka magkaroon ng malalang 
sakit. 
Ang pagpapagamot ay maaari ring makatulong na gumaling ka ng mas maaga. Bukod pa dito, 
iminumungkahi ng maagang ebidensya na ang pagpapagamot ay maaaring maging negatibo ang 
pagpapasuri ng mas maaga at mapababa ang panganib na magkaroon ng mahabang COVID. 
 
Maraming matatanda at ilang mga bata ang kwalipikado sa pagpapagamot kung sila ay may mga 
sintomas ng COVID-19 AT pwedeng positibong nasuri para sa COVID-19 O inirerekomenda ng 
doktor ang pagpapagamot. 
Maari kang maging kwalipikado sa pagpapagamot kung ikay ay: 
 

• Edad 50 taong gulang pataas, o 

• Hindi pa nabakunahan o hindi pa napapanahon sa COVID-19 vaccinations, o  

• Mayroong isa o mas maraming pang mga kondisyong pangkalusugan o mga katangian sa 
ibaba (kahit na nagkaroon ka na ng COVID-19 dati o nabakunahan na). 

• Ay miyembro ng komunidad na hindi 
proporsyonal na naapektuhan ng COVID-19 

• Kanser 
• Sakit sa ugat ng utak/stroke 
• Pangmatagalang sakit sa bato, atay, o baga, 

kabilang ang cystic fibrosis, TB, at katamtaman 
hanggang malubhang hika 

• Dementia o iba pang kondisyong pangkaisipan 
• Diabetes  
• Mga Kapansanan  
• Mga kondisyon sa Puso 

• Mga problema sa sistema ng imyunidad 
kabilang ang impeksyon sa HIV, organ o 
bone marrow transplant o nagpapagamot 
tulad ng steroid, chemotherapy. 

• Mga kondisyong kalusugang pangkaisipan  
• Sobra sa timbang at labis na katabaan, o 

pisikal na kawalan ng aktibidad 
• Nagbubuntis 
• Sickle cell na sakit o thalassemia 
• Nagsisigarilyo, sa kasalukuyan o dati 
• Mga karamdaman sa paggamit ng bawal 

na gamot 

Para sa mas marami pang impormasyon, kabilang kung paano 
magpapasuri at magpapagamot para sa COVID-19: 

 
• Bisitahin ang ph.lacounty.gov/covidmedicines   

        ph.lacounty.gov/covidtests/how 
• Tawagan ang Sentro ng Tawagan ng  

Pampublikong Kalusugan sa 1-833-540-0473 
7 araw sa isang linggo simula 8:00 am - 8:30 pm  

Kung mayroon kang mga sintomas ng 
COVID-19, magpasuri, at itanong sa 

iyong doktor kung ang pagpapagamot 
ay nararapat para sa iyo 

Itanong ang pagpapagamot agad-agad, 
kahit na ang iyong mga sintomas ay 

banayad. Ang mga medisina ay 
pinakamabuting gumagana kapag sila ay 
sinimulan sa lalong madaling panahon 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
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Hindi kasama sa listahan ang lahat ng mga posibleng kondisyon o sitwasyon. 

Para sa mga detalye, bisitahin ang webpage ng CDC sa Mga taong may Partikular na Mondisyong Medikal.  
 
 

Kung mayroon kang mga katanungan, kontakin ang iyong doktor. 
 

 

Mga uri ng mga medisina na gumagamot sa COVID-19 
 

Ang mga medisinang ito ay panggamot laban sa mga virus – pinipigil nito ang mga virus sa pagdami sa 
iyong katawan.  

 

Mga gamot na iniinom – dapat simulan sa loob ng 5 araw ng pagkakaroon ng mga sintomas. 
Inumin dalawang beses sa isang araw sa loob ng 5 araw. Ang pinakakaraniwang epekto ay 
banayad.  

 

• Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir)– ito ang inirerekomendang paggamot para sa karamihan 
ng mga tao. Maaari itong ibigay sa mga taong may edad na 12 taong gulang pataas na 
tumitimbang ng hindi bababa sa 88 libra. Ito ay napaka-epektibo, madaling inumin, at ligtas. 
Kausapin ang iyong doktor kung umiinom ka ng iba pang mga gamot. Maaari nilang sabihin 
sa iyo na ihinto o babaan ang dosis ng iyong mga medisina habang umiinom ka ng Paxlovid. 
 

 

• Molnupiravir (Lagevrio) – ito ay para sa mga taong hindi makakainom ng Paxlovid o 
remdesivir. Maaari lamang itong ibigay sa mga nasa hustong gulang na 18 taong gulang 
pataas na hindi buntis.  

 

Gamot na itinuturok sa ugat – dapat simulan sa loob ng 7 araw pagkatapos magkaroon ng mga 
sintomas.  
 

• Remdesivir (Veklury) – para sa mga nasa wastong gulang na at bata na hindi maaaring 
kumuha ng Paxlovid, kabilang ang mga sanggol na tumitimbang ng hindi bababa sa 3kg 
(mga 7 libra). Ibinibigay isang beses sa isang araw ng 3 araw. 

 
Ang pagpapagamot ay hindi nagsasanhi ng pagbabalik ng impeksyon. Ang pagbabalik ay 
nangyayari sa parehong bilang sa mga taong hindi pa nagpapagamot at nagamot na. Para sa mas 
marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Madalas na Katanungan sa Pagbabalik ng COVID19 
(COVID-19 Rebound FAQs). 
 
Paano makapagpapagamot para sa COVID-19 
 

• Ang iyong doktor, mga sentro ng agarang pangangalaga, at ilang mga 
parmasyutiko ay maaaring magsulat ng reseta na maaari mong  palagyan sa lampas 
sa 800 parmasyutiko sa LA County. Kung kailangan mo ng pagpapagamot na itinuturok 
sa ugat, ang iyong doktor ay pwede kang ireper sa nararapat na lokasyon. 

• Isang programang Magpasuri para magamot* - makukuha sa maraming mga 
parmasyutiko at mga klinika.  

• Ang serbisyong Pampublikong Pangkalusugan gamit ang Telepono* - bukas 7 araw 
sa isang lingo simula 8:00 ng umaga - 8:30 ng gabi sa 1-833-540-0473.  

 

*Ang mga serbisyong ito ay nagbibigay ng madaling akses sa pagsusuri ng COVID-19, pagtatasa, at kung 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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/COVID19ReboundTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundTagalog.pdf
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
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ikaw ay kwalipikado, nilulunok na gamot. 
 

Kung kailangan mong lumabas ng bahay para kumuha ng pangangalaga sa kalusugan, magsuot ng 
respireytor o maskarang pangmedikal na ayos ang pagkakakasya para makatulong pumrotekta sa iba. 
Tingnan ang ph.lacounty.gov/masks para sa mas marami pang impormasyon.  

 
Ang mga medisina ay libre 

 

• Kung ang parmasyutiko ay nagsabi na ikaw ay magbabayad, mangyaring iulat ito sa 1-833-
422-4255 o go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting. Ang pasilidad ay maaaring maningil 
para sa pagbibigay ng mga medisina na ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iiniksyon. 
Maaari ring may sisingilin para sa pagbisita sa doktor o iba pang mga babayarang pang-
opisina. Hindi mo kailangang maging mamamayan ng Amerika para makakuha ng mga 
libreng medisina. 

• Ang bagong batas ay nag-aatas na ang lahat ng planong pangkalusugan sa California para 
mabayaran ang gastos ng mga pagsusuri ng COVID-19, pagtatasa para sa pagpapagamot, 
mga bakuna, at pagpapagamot ng hindi kasamang magbayad sa mga gastos sa maraming 
mga pagkakataon. Tingnan ang Alamin ang iyong mga Karapatan sa Pangangalagang 
Pangkalusugan para sa mga detalye. Medicare and Medi-Cal ang nagbabayad ng lahat ng 
mga gastos. Kung wala kang seguro, tanungin ang pasilidad ng pinagpapagamutan kung 
mayroong mga babayaran. Ang Serbisyong Pangkalusugan sa Pamamagitan ng Telepono 
ng DPH ay libre lahat. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
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

