
 د مونوکلونل انټي باډي درملنه څه دي؟
 

لپاره مثبت معاینه کړې یا د هغه چا سره نږدې   COVID-19ناروغۍ خطر سره مخ یاست او تاسو د  COVID-19که تاسو د شدید 

( درملنه په پام کې ونیسئ. تاسو ممکن د  mAbاړیکه کې یاست چې مثبت معاینه یې کړې وي ، تاسو ممکن د مونوکلونل انټي باډي )

COVID-19  درملنې لپاره دMAb نښې لرئ.  درملنې لپاره وړتیا ولرئ ستاسو عمر ، روغتیا تاریخ او څومره وخت کې تاسو 

المل کیږي ستاسو په بدن کې حجرو ته د ننوتلو مخه نیسي او  COVID-19درملنه کولی شي هغه ویروس بند کړي چې د  mAbد 

ستاسو په بدن کې د ویروس مقدار محدودوي. دا پدې مانا ده چې تاسو ممکن لږعالیم ولرئ او ممکن په روغتون کې د پاتې کیدو  

 احتمال کم کړي. 

 نه ممکن د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې:درمل mAbد 

 او د نورو جدي عالیمو د ترالسه کولو په لوړ خطر کې دي  •

 یا مثبت معاینه وکړئ  COVID-19ورځو یا لږو لپاره د عالیمو سره د  7د  •

 د هغه چا سره نږدې اړیکه کې یاست چې پدې وروستیو کې یې مثبت معاینه کړې •

____________________________________________________________________________ 

 یو مونوکلونل انټي باډي څه شی دی؟  •

ستاسو بدن په طبیعي ډول د انفیکشن سره د مبارزې لپاره انټي باډي جوړوي. په هرصورت، ستاسو بدن ممکن انټي باډي ونه 

المل  COVID-19، هغه ویروس چې د SARS-CoV-2پیژندلو لپاره ډیزاین شوي لکه لري چې د نوي )یا نوي( ویروس  

، په البراتوار کې د یو ځانګړي انفیکشن سره د مبارزې لپاره جوړ شوي )په دې حالت  mAbsکیږي. مونوکلونل انټي باډي، یا  

ملنه ممکن مرسته وکړي که تاسو در  mAb( او تاسو ته په مستقیم ډول په انفیوژن کې درکول کیږي. د  SARS-CoV-2کې، 

 د جدي نښو یا په روغتون کې پاتې کیدو لپاره لوړ خطر کې یاست.

واکسین څخه توپیر لري. واکسین ستاسو د بدن طبیعي معافیت غبرګون   COVID-19درملنه د  mAbلپاره د   COVID-19د 

ندې کافي انټي باډي رامینځته کړي. نو، که رامینځته کوي ، مګر دا کولی شي څو اونۍ وخت ونیسي ترڅو د ویروس پروړا

درملنه د  mAbدرملنه ستاسو بدن ته انټي باډیز ورکوي چې د ځان ساتنې لپاره ورته اړتیا لري. د  mAbتاسو ویروس لرئ، د 

دو  رامینځته کی  COVID-19واکسین څخه د معافیت اړتیا نه بدلوي مګر دا کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي که تاسو د جدي 

 خطر سره مخ یاست.

 ایا د مونوکلونل انټي باډي درملنه زه ناروغه کولی شم؟ •

 COVID-19درملنې څخه  mAbد انټي باډي درملنې هیڅ ژوندی ویروس نلري ، نو هیڅ خطر شتون نلري چې تاسو به د 

ل روغتیا پاملرنې چمتو ترالسه کړئ. په هرصورت، د انټي باډي درملنه ممکن اړخیزې اغیزې ولري.  مهرباني وکړئ د خپ

 کونکي سره د احتمالي اړخیزو اغیزو په اړه وغږیږئ او څه وکړئ که تاسو یې تجربه کړئ.

  



 که زه د مونوکلونل انټي باډي درملنې لپاره وړ نه شم؟ •

درملنې لپاره وړ نه یاست. د دې لپاره څو  MAbستاسو د روغتیا پاملرنې چمتو کوونکی ممکن پریکړه وکړي چې تاسو د 

الملونه کیدی شي. تاسو ممکن د وړتیا ټول معیارونه پوره نه کړئ، یا تاسو ممکن یو اساسي روغتیایی حالت ولرئ چې تاسو د 

MAb غتیا پاملرنې چمتو کونکي څخه د درملنې نورو انتخابونو لپاره پوښتنه وکړئ. درملنې لپاره بې برخې کوي.  د خپل رو 

 څنګه کولی شم مونوکلونل انټي باډي ترالسه کړم؟  •

 ورځو یا لږو لپاره عالیم ولرئ.  7لپاره مثبت معاینه وکړئ او د  COVID-19ګام: د  1

 کړئ. ګام: د خپل روغتیا پاملرنې چمتو کونکي څخه راجع ترالسه  2

 ګام: د موجود فیوژن مرکز ومومئ. 3

 

ترالسه کولو لپاره تاسو باید ستاسو د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي لخوا د درملنې لپاره راجع شي او د انفیوژن  mAbد 

په شمیره د  6585-332-877-1، د که تاسو د روغتیا پاملرنې چمتو کونکی نلرئ  موجود ځایونو ته الرښود شي.

Combat Covid Monoclonal Antibodies Call Center   )د کوویډ مونوکلونل د بدن زد د مبارزې کال سنټر(

 ته زنګ ووهئ ترڅو ومومئ چې ستاسو د عالیمو او درملنې په اړه له چا سره خبرې وکړئ. 
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ته زنګ ووهئ. کاڼه یا د اوریدلو وړ پیرودونکي، مهرباني وکړئ   1-800-525-0127د دې سند په بله بڼه کې غوښتلو لپاره، 

711 (Washingto Relay ته زنګ ووهئ یا بریښنالیک )mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov. 
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