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د COVID-19 رملنٻد 
ګړندی الرښود

EvusheldBebtelovimabLagevrioڅھ شی "موجود دې"
(molnupiravir) 

Paxlovid

 VEKLURY
(remdesivir)

بالغ او د تي خوري ماشوماندا د څھ لپاره دې؟
ناروغان (لږترلږه 12 کلن او زاړه

لږ تر لږه 40 کیلو ګرامھ وزن 
لرونکي) څوک: 

•  اوس مھال نھ وي اختھ   
 SARS-CoV-2 شوي پھ

.(COVID-19)
•  چې پھ دې وروستٻو کې د 
د ٻو اختھ کس سره د افشا 

شوې نھ څوک چې 
 SARS CoV-2 د
COVID-19 باندې 

اختھ وي.
•  پھ اعتدال ډول ٻا پیچلي ډول 
کمزوې معافیت سیستم ولري.

•  سپارښتنھ ٻې نھ کیږي   
چې ترالسھ ٻې کړي د 
COVID-19 واکسین.

بالغ او د تي خوري 
ماشومان ناروغان (لږترلږه

12 دولس کلن او زاړه چې 
وزن ٻې کم از کم 40 کلو 

وي) څوک:  
•  پھ لوړ خطر کې وي 

پرمخت کوي پھ لور د 
 ،COVID-19 پیچلي

پھ شمول د روغتن 
کې بستر کٻدا یا 

مرګ.

:Paxlovid
•  لویان او د ماشومانو 

درملنھ ناروغان چې  
(12 د کلونو عمر 

لرونکي وي او زاړه 
چې وزن ٻې لږترلږه 
40 کیلوګرامھ وي).

:Lagevrio
•  لویان پھ لوړه کچھ   

خطر کې وي د پرمخت 
کوي پھ لور د پیچلي 
 ،COVID-19 ډول

پھ شمول د روغتن کې 
بستر کٻدا یا مرګ.
•  لویان څوک چې نھ   
وي وړاندیز شوي 

 COVID-19 بدیل د
درملنې اختیارونھ یا ونھ 

لري السرسي نورې 
Covid-19 درملنې.

بالغ او د تي خوري ماشومان
ناروغان چې (12 عمرٻې 
وي او زٻات لږ تر لږه 40 

وزن لري کلو) څوک: 
•  روغتن کې بستر وي

•  نھ وې بستر لوړ خطر 
د پیچلی ناروغۍ لپاره 
پرمختګ کوي پھ لور 

 COVID-19 د پیچلې
پھ شمول د روغتن کې 

بستر کٻدا ٻا مرګ.

تي خوري ناروغان تر 3.5 
کیلو ګرامھ پورې وزن لري

لھ 40 کیلو څخھ کم یا
د ماشومانو ناروغان لږ

د 12 کلونو څخھ کم
لږ تر لږه 3.5 وزن لري

کلو څوک چې:  
•  روغتن کې بستر وي

•  نھ وې بستر لوړ خطر 
د پیچلی ناروغۍ لپاره 
پرمختګ کوي پھ لور 

 COVID-19 د پیچلې
پھ شمول د روغتن کې 

بستر کٻدا ٻا مرګ.

 COVID-19 د
ډول درملنې

مخکې لھ مخکې-افشا 
کٻدل مخنیوی

 Monoclonal
انټي باډي

 Oral
Antivirals

IV Antivirals

کلھ باٻد ورتھ الس 
رسي ولرو

پھ 7 ورځو کې دننھ یا2 اونې د واکسین کولو څخھ وروستھ
د معاٻنې لږ وروستھ لپاره 

COVID-19 مثبت د

پھ 5 ورځو کې دننھ ٻا
د معاٻنې لږ وروستھ لپاره 

COVID-19 مثبت

پھ 7ورځو کې ٻا کمو کې
د مثبتې معاینې څخھ وروستھ

د Covid-19 لپاره

څرنکھ بایذ الس رسي 
وکړو؟

روغتیایی پاملرنھد روغتیا چمتو کونکید روغتیا چمتو کونکی
چمتو کونکي، ځایي

"درملتونونھ"

د بستر مریض د روغتیا 
پاملرنھ آسانتٻاوې

 نور معلومات پھ hhs.gov کې موندل کیږي


