
ம ோமனோக்ம ோனல் ஆன்டிபோடி 
சிகிச்சச என்றோல் என்ன? 
 
நீங்கள் தீவிர ககோவிட்-19 போதிப்பபப் பபரும் அபோயத்தில் இருந்து ககோவிட்-19 பரிக ோதபையில் போ ிட்டிவ் முடிவு 
பபற்றிருந்தோல் அல்லது போ ிட்டிவ் முடிபவப் பபற்ற ஒருவருடன் பநருங்கிய பதோடர்பில் இருந்தோல், நீங்கள் 
க ோகைோக்க ோைல் (mAb)  ிகிச்ப பயப் பபறுவபதக் கருத்தில் பகோள் கவண்டும். உங்கள் வயது,  ருத்தவ 
வரலோறு  ற்றும் எவ்வ வு நோட்க ோக அறிகுறிகள் உள் ை என்பபதப் பபோறுத்து ககோவிட்-19 க்கோை mAb 
 ிகிச்ப பயப் பபற நீங்கள் தகுதிபபறலோம். 

mAb  ிகிச்ப யோைது உங்கள் உடல் ப ல்களுக்குள் ககோவிட்-19 ஐ ஏற்படுத்தும் பவரபைத் தடுத்து உங்கள் 
உடலில் உள்  பவரைின் அ பவக் கட்டுப்படுத்தலோம். இதன் மூலம் உங்கள் அறிகுறிக ின் தீவிரம் 
குபறயலோம்  ற்றும் நீங்கள்  ருத்துவ பையில் அனு திக்கப்படும் கதபவபயக் குபறக்கலோம். 

கீழ்கண்ட நபர்களுக்கு mAb  ிகிச்ப  உதவும்: 

• தீவிர அறிகுறிகப ப் பபரும் அபோயம் அதிகமுள் வர்கள்  ற்றும் 

• கடந்த 7 அல்லது அதற்கும் குபறவோை நோட்க ோக அறிகுறிகளுடன் ககோவிட்-19 பரிக ோதபை முடிவில் 
போ ிட்டிவ் பபற்றவர்கள் அல்லது 

•   ீபத்தில் போ ிட்டிவ் பரிக ோதபை முடிவு பபற்ற ஒருவருடன் பநருங்கிய பதோடர்பில் உள் வர்கள் 

_____________________________________________________________________________________ 

• ம ோமனோக்ம ோனல் ஆன்டிபோடி என்றோல் என்ன? 
பதோற்றுக்கு எதிரோக  ண்படயிட உங்கள் உடல் இயற்பகயிகல ஆன்டிபோடிகப  உருவோக்கும். இருந்தோலும், 
ககோவிட்-19 ஐ ஏற்படுத்தும் SARS-CoV-2 கபோன்ற புதிய பவரபை அபடயோ ம் கண்டறிய வடிவப க்கப்பட்ட 
ஆன்டிபோடிகள் உங்கள் உடலில் இல்லோ ல் கபோகலோம். க ோகைோக்க ோைல் ஆன்டிபோடிகள், அல்லது mAb 
என்பபவ ஒரு குறிப்பிட்ட பதோற்பற (இந்த இடத்தில், SARS-CoV-2) எதிர்க்க ஆய்வகத்தில் உருவோக்கப்பட்டு 
உங்களுக்கு கநரடியோக ப லுத்தப்படுபபவ. நீங்கள் தீவிர அறிகுறிகப ப் பபறுவதற்கு அல்லது 
 ருத்துவ பையில் க ர்க்கப்படும் அபோயம் அதிகமுள் வர்கள் என்றோல் mAb  ிகிச்ப  உங்களுக்கு 
உதவலோம். 

ககோவிட்-19 க்கோை mAb  ிகிச்ப  ககோவிட்-19 தடுப்பூ ிபய விட கவறுபட்டது. தடுப்பூ ியோைது உங்கள் 
உடலின் இயற்பகயோை கநோபயதிர்ப்பு  க்திபயத் தூண்டுகிறது, ஆைோல் பவரைுக்கு எதிரோகப் கபோது ோை 
ஆன்டிபோடிகப  உருவோக்க  ில வோரங்கள் எடுக்கலோம். எைகவ, உங்க ிடம் பவரஸ் இருந்தோல், mAb 
 ிகிச்ப யோைது உங்கள் உடபலப் போதுகோக்கத் கதபவயோை ஆன்டிபோடிகப க் பகோடுத்துவிடும். mAb 
 ிகிச்ப யோைது தடுப்பூ ிக்கு எதிரோை கநோபயதிர்ப்புத் கதபவக்கோை  ோற்றல்ல, ஆைோல் நீங்கள் தீவிர 
ககோவிட்-19 பபரும் அபோயமுள் வர்கள் என்றோல் இது உங்களுக்கு உதவலோம். 

• ம ோமனோக்ம ோனல் ஆன்டிபோடி என்சன 
ம ோய்வோய்படுத்து ோ? 

ஆன்டிபோடி  ிகிச்ப க ில் உயிருள்  பவரஸ் எதுவும் இல்பல, அதைோல் mAb  ிகிச்ப  மூலம் உங்களுக்கு 
ககோவிட்-19 ஆபத்து இல்பல. இருந்தோலும், ஆன்டிபோடி  ிகிச்ப யில்  ில பக்க விப வுகள் இருக்கலோம். 
 ோத்திய ோை பக்கவிப வுகள்  ற்றும் அவற்பற நீங்கள் உணர்ந்தோல் என்ை ப ய்வது என்பது குறித்து 
உங்கள் சுகோதோர வழங்குநரிடம் கபசுங்கள். 



• ம ோமனோக்ம ோனல் ஆன்டிபோடி சிகிச்சசக்கு  ோன் 
தகுதி பபறோவிட்டோல் என்ன பசய்வது? 

நீங்கள் mAb  ிகிச்ப க்குத் தகுதி பபறோதவர் என்று உங்கள் சுகோதோர வழங்குநர் முடிவு ப ய்யலோம். அதற்குப் 
பல கோரணங்கள் இருக்கக்கூடும். அபைத்து நிபந்தபைகளுக்கும் நீங்கள் தகுதி பபற்றிருக்க  ோட்டீர்கள், 
அல்லது mAb  ிகிச்ப க்குப் பபோருந்தோத உடல்நிபல உங்களுக்கு இருக்கலோம். பிற  ிகிச்ப  முபறகள் 
பற்றிய தகவல்களுக்கு உங்கள் சுகோதோர வழங்குநபரக் ககளுங்கள். 

• ம ோமனோக்ம ோனல் ஆன்டிபோடிகச   ோன் எப்படி 
பபறுவது? 

படி 1: ககோவிட்-19 போ ிட்டிவோக இருந்து 7 அல்லது அதற்கும் குபறவோை நோட்கள் அறிகுறிகள் இருந்தோல். 

படி 2: உங்கள் சுகோதோர வழங்குநரிட ிருந்து பரிந்துபரபயப் பபறவும். 

படி 3: ஒரு ஃபியூஷன் ப யத்பதக் கண்டுபிடிக்கவும். 

 

mAb பபறுவதற்கு உங்கள் சுகோதோர வழங்குநரோல் பரிந்துபரக்கப்பட்டு கிபடக்கக்கூடிய இன்ஃபியூஷன் 
ப யங்களுக்கு நீங்கள் வழிநடத்தப்பட்டிருக்க கவண்டும். உங்களுக்கு ஒரு சுகோதோர வழங்கு ர் 
இல்சலபென்றோல், Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (கோம்கபட் ககோவிட் க ோகைோக்க ோைல் 
ஆன்டிபோடிஸ் கோல் ப ன்டபர) 1-877-332-6585 இல் பதோடர்புபகோண்டு உங்கள் அறிகுறிகள்  ற்றும்  ிகிச்ப  
குறித்து யோரிடம் கப  கவண்டும் என்று அறியுங்கள். 
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இந்த ஆவணத்பத கவபறோரு வடிவத்தில் ககோருவதற்கு, 1-800-525-0127 ஐ அபழக்கவும். கோது கக ோகதோர் 
அல்லது ககள் திறன் குபறபோடு உள்  வோடிக்பகயோ ர்கள், தயவுப ய்து 711 (Washington Relay) ஐ அபழக்கவும் 

அல்லது mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov  ற்கு  ின்ைஞ் ல் ப ய்யவும். 
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