
ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਿਕਹੜ ੇਹਨ? 

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ  ਂਗੋਲੀਆਂ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਛਲੇ 5 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨछछ: Paxlovid™ (Pfizer) ਅਤੇ legevirio (Merck). 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਤਰ�� ਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ (ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ)ੈ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵਧਣ 

ਤ� ਰੋਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

_____________________________________________________________________________________ 

 

• ਮ� ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਨੂੰ  ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
 

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਖੁਰਾਕ� ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦੇ ਹ ੋਤ� ਅਿਤਿਰਕਤ ਖੁਰਾਕ� ਲੈ 

ਲਓ। ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਲ�ਦੇ ਜ� ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਰੋਕਦਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ� ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਬਨ� ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤੋੜੇ ਜ� ਭੰਨ�  

ਿਬਨ�, ਪੂਰਾ ਹੀ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 

• ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਗੁਰਦੇ ਜ� ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਣ ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹ◌ੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ� ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਬਨ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ 

ਪੂਰਕ ਜੋ ਤੁਸ� ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਜ� ਿਜਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲਾ 

ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੁਝ ਇਲਾਜ� ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹ� 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

  

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


• ਜੇਕਰ ਮ� ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� 

ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤੁਸ� ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹ ੋਜ� ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹ� ਹ,ੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ 

ਤਰ�� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਇਲਾਜ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹਨ। 
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