మోనోక్ో లనల్ య ాంటీబాడీ టీీట్మాంట్అాంటే ఏమిటి?
మీకు తీవ్ీమైన క్ొవిడ్-19 అస్వస్థ తకు ప్ీమ దాం ఉాండి, మీరు క్ొవిడ్-19 క్ొరకు పాజిటివ్గా టెస్ట్ చేయబడినా లేదా పాజిటివ్గా టెస్ట్
చేయబడ్డ ఎవ్రితోనన
ై ా క్లోజ్ క్ాాంటాక్ట్ అయితే, మీరు మోనోక్ో లనల్ య ాంటీబాడీ(mAb) చిక్ితసను ప్రిగణాంచవ్చుు. మీ వయస్సు, ఆరోగ్య
చరిత్ర మరియు మీకు రోగ్లక్షణాలు ఎంత్ కాలం నసంచి ఉన్ాాయన్ే దానిపై ఆధారపడి కొవిడ్-19కు చికిత్ు చేయడానికి మీరు mAb
చికిత్ు ప ందడానికి అరుులు కావొచసు.
mAb చికిత్ు కొవిడ్-19కు కారణమయ్యయ వైరస్ మీ శరీరంలోని కణాలలోకి పరవశ
ే ంచకుండా నిరోధంచగ్లదస, మీ శరీరంలోని వైరస్ మొత్ాానిా పరిమిత్ం
చేస్ా సంద. అంటే మీకు రోగ్లక్షణాలు త్ేలికపాటిగా ఉండవచసు, మీరు ఆస్సపత్రరలో ఉండాలిున అవస్రానిా త్గిగంచవచసు.
mAb చికిత్ు దగ్ువ పేరకొనా వయకుాలకు సాయపడవచసు:

•

మరింత్ తీవరమైన రోగ్లక్షణాలు ప ందడానికి అధక రిస్ొ ఉంద మరియు

•

7 రోజులు లేదా అంత్కంటే త్కుొవ రోజుల నసంచి రోగ్లక్షణాలత్ో కొవిడ్-19 టెస్్ కొరకు పాజిటివ్గా టెస్్ చేయబడాారు లేదా

•

ఇటీవల పాజిటివ్గా టెస్్ చేయబడా ఎవరిత్ోన్ైన్ా కలోజ్ కాంటాక్ట్ అయయయరు

______________________________________________________________________________

•

మోనోక్ో లనల్ య ాంటీబాడీ అాంటే ఏమిటి?

మీ శరీరం స్ంకాామయత్కు విరుదధ ంగా పో రాడటానికి యయంటీబాడీస్ని స్హజంగా త్యయరు చేస్ా సంద. అయ్త్ే, మీ శరీరంలో కొవిడ్-19ని కలిగించే
SARS-CoV-2 వంటి న్ావల్(లేదా కొత్ా ) వైరస్ని గ్ురిాంచేందసకు యయంటీబాడీలు డిజైన్ చేసి ఉండకపో వచసు. నిరిధష్్ స్ంకాామయత్కు విరుదధ ంగా
పో రాడటానికి మోన్ోకో లనల్ యయంటీబాడీస్ లేదా mAbsలనస పరయోగ్శాలలో త్యయరు చేసా ారు (ఈ స్ందరభంలో, SARS-CoV-2) వాటిని ఇన్
ఫ్యయజన్గా న్ేరుగా మీ శరీరంలోనికి పరవేశపడత్ారు. మీరు తీవరమైన రోగ్లక్షణాలకు లేదా ఆస్సపత్రరలో ఉండాలిున అధక పరమయదం ఉనాటో య్త్ే
mAb చికిత్ు సాయపడవచసు.
కొవిడ్-19 కొరకు mAb చికిత్ు కొవిడ్-19 కంటే విభినామైనద. వాయకిున్ మీ శరీరం యొకొ స్హజ రోగ్నిరోధక పరత్రస్పందననస పేరరేపిస్ా సంద, కానీ
వైరస్ వయత్రరేకంగా త్గినంత్ పరత్రరోధకాలనస అభివృదధ చేయడానికి దీనికి వారాలు పడుత్ ంద. అందసవలో , మీకు వర
ై స్ ఉంటే, mAb చికిత్ు త్ననస
త్ానస కాపాడుకలవడానికి అవస్రమైన యయంటీబాడీస్ని మీ శరీరానికి ఇస్సాంద. mAb చికిత్ు వాయకిున్ నసండి రోగ్నిరోధక శకిా అవస్రానిా భరీా
చేయదస, కానీ మీరు తీవరమైన కలవిడ్-19 అభివృదధ చందే పరమయదం ఉంటే ఇద మీకు సాయపడుత్ ంద.

•

మోనోక్ో లనల్ య ాంటీబాడీ చిక్ితస వ్లో నాకు అస్వస్థ త
కలుగుత ాందా?

యయంటీబాడీ చికిత్ులోో ఎలయంటి ల ైవ్ వైరస్ ఉండదస, అందసవలో mAb చికిత్ు నసంచి మీరు కొవిడ్-19ని ప ందసత్ారన్ే పరమయదం ఉండదస. అయ్త్ే,
యయంటీబాడీ చికిత్ుత్ో దసష్్రభావాలు ఉండవచసు దయచేసి స్ంభావయ దసష్్రభావాల గ్ురించి మరియు మీరు వాటిని అనసభూత్ర చందత్ే ఏమి
చేయయలన్ే దాని గ్ురించి మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్త్ో మయటాోడండి.

•

మోనోక్ో లనల్ య ాంటీబాడీస్టచిక్ితసకు నాకు అరహత లేనటో యితే నేను
ఏమి చేయ లి?

mAb చికిత్ు కొరకు మీరు అరుులు కాదని మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్ నిరణయ్ంచవచసు. దీనికి అన్ేక కారణాలు ఉండవచసు. మీరు అనిా అరుత్ా
పరమయణాలనస కలిగి ఉండకపో వచసు, లేదా మీకు mAb చికిత్ుకు అనరుులనస చేసే అంత్రీణీన ఆరోగ్య పరిసి త్ర ఉండవచసు. ఇత్ర చికిత్ు ఎంపికల
కొరకు మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్నస అడగ్ండి:

•

నేను మోనోక్ో లనల్ య ాంటీబాడీస్టని ఎల ప ాందవ్చుు?

దశ 1: 7 రోజులు లేదా అంత్కంటే త్కుొవ రోజులకు కొవిడ్-19 కొరకు పాజిటివ్్గా టెస్్ చేయబడటం
దశ 2: మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్ నసంచి రీఫ్రల్ ప ందండి.
దశ 3: లభయమయ్యయ ఫ్యయజన్ సంటర్ని కనసగకనండి

mAb ప ందడానికి మీకు చికిత్ు చేసే ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్ దాారా రీఫ్రల్ చేయయలి మరియు లభయమయ్యయ ఇన్ఫ్యయజన్ లొకేష్న్లకు డైరక్ట్
చేయయలి. మీకు హెల్త్క్ేర్ పీ వైడ్ర్ లేనటో యితే, మీ రోగ్లక్షణాలు మరియు చికిత్ు గ్ురించి ఎవరిత్ో మయటాోడాలన్ేద త్లుస్సకలవడానికి 1-877-3326585 వదద Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (కాంబాట్ కలవిడ్ మోన్ోకో లనల్ యయంటీబాడీస్ కాల్ సంటర్) కు కాల్
చేయండి.
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ఈ డాకుయమంట్ని మరో ఫారెట్లో అభయరిధంచడానికి, 1-800-525-0127కు కాల్ చేయండి. బధరులు లేదా వినటం కష్్ ంగా ఉండే

వినియోగ్దారులు, దయచేసి 711 (Washington Relay)కు కాల్ చేయండి లేదా mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov కు ఇమయ్ల్ పంపండి.

