
मुखबाट सेवन गनुर् पन� एिन्टभाइरल चक्क� 
भनेको के हो? 
यो चक्क�ले को�भड-19 बाट सङ्क्र�मत व्यिक्तलाई �नको हुन मद्दत गछर्।  
तपा�लाई गम्भीर को�भड-19 हुने जो�खम छ र �वगत 5 �दन�भत्र तपा�मा को�भड-19 को सङ्क्रमण पुिष्ट भएको छ भने तपा� �च�कत्सकको 
सल्लाहअनुसार एिन्टभाइरल चक्क� खान सक्नुहुन्छ। दईु खाले चक्क� उपलब्ध छन:् Paxlovid™ (Pfizer) र legevirio (Merck)। तपा� आफ्नो 
उमेर, �वगतको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकार� र तपा�लाई ल�णहरू दे�खन थालेको क�त भयो भन्ने कुराका आधारमा को�भड-19 का यीमध्ये कुनै 
औष�ध सेवन गनर् सक्नुहुन्छ। 

ओरल एिन्टभाइरल उपचारले तपा�को शर�रमा SARS-CoV-2 भाइरस (जसको कारणले को�भड-19 हुन्छ) को सङ्ख्या बढ्न न�दएर, शर�रमा 
भाइरसको सङ्ख्या घटाएर वा शर�रको प्र�तर�ा प्रणाल� अझ ब�लयो बनाएर तपा�को शर�रलाई को�भड-19 �वरुद्ध लड्न मद्दत गनर् सक्छ। यो 
उपचारले तपा�लाई को�भड-19 का गम्भीर ल�णहरूबाट जोगाउन सक्छ र तपा� को�भड-19 को कारणले �स�कस्त �बरामी हुने र अस्पतालमा 
भनार् हुनु पन� अवस्था आउने जो�खम घटाउन सक्छ। 

__________________________________________________________________________ 

 

• यो ओरल एिन्टभाइरल कसर� सेवन गनर् स�कन्छ? 
 

यो उपचार �व�धअन्तगर्त तपा�ले एिन्टभाइरल चक्क� खानु पन� हुन्छ। तपा�ले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सुझावअनुसार एिन्टभाइरल 
चक्क� खानु पछर्। यो चक्क� खान नछुटाउनुहोस ्र य�द छु�टहालेमा एकै पटक दईु डोज नखानुहोस।् तपा�ले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायकको सुझावअनुसार यो उपचार पूरा नगरेसम्म वा तपा�का स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले रोक्नु नभनेसम्म उहाँको सुझावअनुसार यो चक्क� 
खाइरहनु पछर्। यो एिन्टभाइरल चक्क� खानासँग वा छुटै्ट खान स�कन्छ। यो चक्क� नचपाइकन �सङ्ग ै�नल्न �सफा�रस ग�रन्छ। 

• मलाई मग�ला वा कलेजोको समस्या जस्ता कुनै अन्त�नर्�हत स्वास्थ्य 
समस्या छ भने के गन�? 

कुनै प�न औष�ध सेवन गनर् थाल्नुअ�घ तपा�ले आफ्ना स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा छलफल गनुर् पछर्। 
तपा�ले उहाँलाई तपा�का �वद्यमान स्वास्थ्य समस्या र �च�कत्सकले �सफा�रस गरेका औष�ध, आफूले �च�कत्सकको �सफा�रस�वना सेवन 
ग�ररहेका औष�ध, �भटा�मन र सिप्लमेन्टहरूका बारेमा बताउनु पछर्। 

�मग�ला वा कलेजोको समस्या भएका मान्छेहरूले कुनै प�न एिन्टभाइरल औष�ध खान थाल्नुअ�घ आफ्ना स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग आफ्नो 
स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा कुरा गनुर् पछर्। तपा�का स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तपा�का ला�ग ओरल एिन्टभाइरल उपचार उपयुक्त छ �क छैन र 
उपयुक्त छ भने तपा�ले क�त मात्रामा एिन्टभाइरल चक्क� सेवन गनुर् पछर् भन्ने कुरा �नधार्रण गनर् सक्नुहुन्छ। केह� �निश्चत अवस्था 
भएका व्यिक्तहरूका ला�ग केह� उपचारहरू �सफा�रस नग�रन सक्छ।  

https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download


• म ओरल एिन्टभाइरल उपचार प्राप्त गनर्का ला�ग योग्य ठहर भइनँ 
भने के गन�? 

तपा�का स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपा� ओरल एिन्टभाइरल उपचार प्राप्त गनर्का ला�ग योग्य हुनुहुन्न वा यो उपचार तपा�का ला�ग 
उपयुक्त छैन भन्ने कुरा ठहर गनर् सक्नुहुन्छ। यसका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन।् तपा�ले योग्यताका सबै मापदण्ड पूरा नगरेको हुन सक्छ 
वा तपा�मा कुनै त्यस्तो स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ जसले गदार् तपा�का ला�ग केह� �निश्चत उपचारहरू उपयुक्त नहुन सक्छन।्  आफ्ना 
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग तपा�का ला�ग सबैभन्दा उपयुक्त हुने उपचार �व�धका बारेमा छलफल गनुर्होस।् 
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तपा� यो सामग्री अरू कुनै ढाचँामा प्राप्त गनर् चाहनुहुन्छ भने 1-800-525-0127 मा फोन गनुर्होस।् कान नसुन्ने वा श्रवण शिक्त कमजोर 
भएका सेवाग्राह�हरूले कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनुर्होस ्वा mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov मा इमेल पठाउनुहोस।् 
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