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COVID-19 درمان ھای
راھنمای کوتاه روش ھای تداوی

چھ چیزی در 
دسترس است

EvusheldBebtelovimabLagevrio
(molnupiravir) 

Paxlovid

 VEKLURY
(remdesivir)

بزرگساالن و اطفال مریض (حد برای چھ کسانی؟
اقل 12 سالھ و بزرگتر با وزن حد 

اقل 40 کلیو) کھ: 
•  در حال حاضر بھ

SARS-CoV-2 (کرونا 19).
•  در این اواخر در معرض فرد 
آلوده بھ SARS CoV-2 بھ 

.(COVID-19)
•  بھ لحاظ صحی در معرض 
خطر کم تا خطر شدید قرار 

دارند.
•  برایشان توصیھ نشده 

تا واکسین واکسین 
COVID-19

.

بزرگساالن و اطفال
مریض (حد اقل 12 سالھ

و بزرگتر دارای وزن
حد اقل 40 کلیوگرام)

کھ:  
•  خطر باالی کرونای 

خفیف تا شدید
 ،COVID-19

بشامل بستری شدن 
در شفاخانھ یا مرگ.

:Paxlovid
•  بزرگساالن واطفال 
مریض (12 سالھ 

وبزرگتر دارای وزن 
حد اقل 40 کلیوگرام).

:Lagevrio
•  بزرگساالن در 

معرض خطر باالی 
کرونای خفیف تا شدید 

COVID-19، از 
جملھ بستری شدن در 

شفاخانھ یا مرگ.
•  بزرگساالنی کھ 

برایشان گزینھ ھای 
تداوی جایگزین 

COVID-19 عالج 
نمیشود و یا بھ گزینھ 

ھای دیگر تداوی 
 COVID-19 دیگر

دسترسی ندارند.

بزرگساالن و اطفال مریض 
(12 سالھ و بزرگتر با وزن 

حد اقل 40 کلیوگرام)
کھ: 

•  بستری شده اند
•  در شفاخانھ بستری 

نیستند و در معرض 
خطر باالی کرونای 

 COVID-19 خفیف
شدید، از جملھ بستری 

شدن در شفاخانھ یا 
مرگ قرار دارند.

اطفال مریض با وزن 3.5 
کیلوگرام تا کمتر از 40 

کیلوگرام یا اطفال مریض 
کمتر از 12 سال با وزن حد 

اقل 3.5 کلیوگرام) کھ:  
•  بستری شده اند

• در شفاخانھ بستری 
نیستند ودر معرض خطر 

باالی کرونای خفیف 
شدید Covid-19 از 
جملھ بستری شدن در 
شفاخانھ یا مرگ قرار 

دارند.

انواع
 COVID-19

درمان ھا

پیشگیری
قبل از مبتال شدن

انتی بادی ھای 
مونوکلونل

ضد ویروس ھای 
خوراکی

ضد ویروس ھای 
IV

چھ زمانی 
مراجعھ شود؟

در مدت 7 روز یا2 ھفتھ بعد از واکسین
کمتر بعد از مثبت شدن
COVID-19 آزمایش

در مدت 5 روز یا
کمتر بعد از مثبت شدن
COVID-19 آزمایش

در مدت 7 روز یا کمتر
بعد از مبتال شدن آزمایش

COVID-19 بھ

چھ زمانی 
مراجعھ شود؟

ارائھ کننده مراقبت ھای ارائھ کننده مراقبت ھای صحی
صحی

ارائھ کننده مراقبت ھای 
صحی، دواخانھ ھای محلی

امکانات مراقبت ھای
صحی شخص بستری
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