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عالجات كوفید-19 
الدلیل السریع

ماذا یعني
"متاحة"

EvusheldBebtelovimabLegeviro
(molnupiravir)

Paxlovid

 VEKLURY
(remdesivir)

وما الغرض من تلك 
اإلتاحة؟

البالغون واألطفال المرضى (على 
األقل في سن 12 عاًما فأكثر
ووزنھم على األقل 40 كجم)

الفئة المستھدفة: 
• غیر مصابین حالیًا بفیروس   

SARS-CoV-2 (الُمسبب 
لكوفید -19).

• لم یختلطوا مؤخًرا بشخص   
معروف أنھ مصاب بفیروس
SARS CoV-2 (الُمسبب 

لكوفید-19).
• یعانون بدرجة معتدلة إلى   

خطیرة من ضعف الجھاز 
المناعي.

• ال یُنصحون بتلِقّي لقاح   
كوفید-19.

البالغون واألطفال المرضى 
(على األقل في سن 12 
عاًما فأكثر ووزنھم على 

األقل 40 كجم) الفئة 
المستھدفة:  

• عرضة لخطر بالغ   
إلصابة شدیدة 

بكوفید-19، تتضمن 
االحتجاز في 

المستشفى أو الوفاة.

:Paxlovid
•  للمرضى من البالغین   

واألطفال (في سن 12
عاًما فأكثر ووزنھم 

على األقل 40 كجم).

:Legeviro
•  للمرضى البالغین   

العُرضة لخطورة التقّدم 
لإلصابة الخطیرة 

بكوفید-19، وتتضمن 
االحتجاز في المستشفى 

أو الوفاة.
•  للمرضى البالغین الذین   

ال یُنصحون بأخذ 
خیارات عالج بدیل 

لكوفید-19 أو ال یمكنھم 
الوصول إلى عالجات 

أخرى لكوفید-19.

المرضى من البالغین واألطفال
(الذین یبلغون من العمر 12 

عاًما فأكثر ووزنھم على األقل 
40 كجم) الفئة المستھدفة: 

• محتجزون في المستشفى  
• لیسوا محتجزین في   
المستشفى وُعرضة 
لمخاطر عالیة للتقّدم 

لإلصابة الخطیرة 
بكوفید-19، وتتضمن 

االحتجاز في المستشفى 
أو الوفاة.

المرضى من األطفال ویبلغ 
وزنھم 3,5 كجم إلى أقل من 

40 كجم أو المرضى من 
األطفال أصغر من سن 12 

عاًما ووزنھم على األقل 3,5
كجم) الفئة المستھدفة:  

• محتجزون في المستشفى  
• لیسوا محتجزین في   
المستشفى وُعرضة 
لمخاطر عالیة للتقّدم 

لإلصابة الخطیرة 
بكوفید-19، وتتضمن 

االحتجاز في المستشفى 
أو الوفاة.

نوع عالج
كوفید-19

التعرض لفترات قصیرة
اإلجراءات الوقائیة

األجسام المضادة
وحیدة النسیلة

مضادات الفیروسات 
عن طریق الفم

مضادات الفیروسات 
الوریدیة

متى یمكن الوصول 
إلیھا؟

في غضون 7 أیام أوبعد أسبوعین من أخذ اللقاح
أقل بعد الحصول على 

نتیجة اختبار إیجابیة
بكوفید-19

في غضون 5 أیام أو أقل بعد 
الحصول على نتیجة اختبار

إیجابیة لكوفید-19

في غضون 7 أیام أو أقل
بعد الحصول على نتیجة 
اختبار إیجابیة لإلصابة 

بكوفید-19

كیف یمكن الوصول 
إلیھا؟

ُمقِدّمو خدمات الرعایة ُمقِدّمو خدمات الرعایة الصحیة
الصحیة

مقدمو الرعایة الصحیة،
الصیدلیات المحلیة

مرافق الرعایة الصحیة 
للمرضى الداخلیین

hhs.gov یمكن العثور على مزید من المعلومات على الموقع 


