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ਕੋਿਵਡ-19 ਥੈਰਪੀਆ ਂਲਈ 
ਤੇਜ਼ ਗਾਈਡ

ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ Evusheld Bebtelovimab Lagevrio
(molnupiravir) 
Paxlovid

VEKLURY 
(remdesivir)

ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, ਿਜਨ�ਾ ਂ
ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਿਕਲੋ ਹੋਵੇ) 
ਜੋ:

• ਇਸ ਵੇਲੇ SARS-CoV-2
(ਕੋਿਵਡ-19) ਨਾਲ ਸੰ�ਿਮਤ
ਨਾ ਹੋਣ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਜੋ
SARS-CoV-2
(ਕੋਿਵਡ-19) ਨਾਲ ਸੰ�ਿਮਤ
ਹੋਵੇ।

• ਮੱਧਮ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਇਿਮਊਿਨਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।

• ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਨਹ�
ਗਏ।

ਮਰੀਜ਼ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ 
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ ਵਜਨ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਿਕਲੋ ਹੋਵੇ) ਜੋ:

• ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ
ਸੰ�ਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ �ਚ
ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਇਸ
ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ
ਜਾ ਂਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Paxlovid:
• ਮਰੀਜ਼ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

(12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ
ਉਮਰ ਦੇ, ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ
ਵਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40
ਿਕਲੋ ਹੋਵੇ)।

Lagevrio:
• �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ
ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ
ਸੰ�ਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ �ਚ
ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ
ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਜਾ ਂਮੌਤ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਬਾਲਗ, ਿਜਨ�ਾ ਂਨੰੂ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਕੋਿਵਡ-19
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਸੁਝਾਅ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਿਜਹਨਾਂ
ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ
ਹੋਰ ਇਲਾਜਾ ਂਲ�
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਹੈ

ਮਰੀਜ਼ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ (12 
ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, ਿਜਨ�ਾ ਂ
ਦਾ ਵਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਿਕਲੋ 
ਹੋਵੇ) ਜੋ:

• ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹਨ
• ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹ�
ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ�ਿਮਤ
ਹੋਣ ਦਾ �ਚ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ
ਜਾ ਂਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ ਵਜਨ 3.5 
ਿਕਲੋ ਤ� ਲੈਕੇ 40 ਿਕਲੋ ਤ� ਘੱਟ 
ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਮਰੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਜੋ 12 ਸਾਲ 
ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਿਜਨ�ਾ ਂਦਾ 
ਵਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5 ਿਕਲੋ ਹੋਵੇ 
ਜੋ:

• ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹਨ
• ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹ�
ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ�ਿਮਤ
ਹੋਣ ਦਾ �ਚ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ
ਜਾ ਂਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19
ਥੈਰਪੀਆਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਿਕਸੇ ਸੰ�ਿਮਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂ
ਰੋਕਥਾਮ

ਮੋਨ� ਕਲੋਨਲ
�ਟੀਬਾਡੀਜ਼

ਮੂੰਹ ਰਾਹ� ਲਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ �ਟੀਵਾਇਰਲ

IV ਮੂੰਹ ਰਾਹ� 
ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
�ਟੀਵਾਇਰਲ

ਇਸ ਤੱਕ ਕਦ� ਪਹੁੰਚ 
ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ 2 
ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਬਾਅਦ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ 
ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ 7 ਿਦਨ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ 
ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ 
ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ 7 ਿਦਨ ਜਾ ਂ
ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ

ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, 
ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ hhs.gov ਤ� ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
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