
 

 

���డ్-19
�ెర�ీ ర�ాల�

���డ్-19

మ��ంత సమ����ా�న్ hhs.gov వదద్  కను��నవచు్చ

�ెర�ీల�
��్వక్ ���డ్

Evusheldఏ� 
లభయ్మవ�త���న్
�?

ఇ�� ఎవ�� 
��రక�?

Bebtelovimab Lagevrio 
(molnupiravir) 
Paxlovid

VEKLURY
(remdesivir)

�ాయ్��స్న్ తర��ాత 2 
�ా�ాల�

ఎప�ప్డ� 
య���స్స్ 
�ేసు���ా�?

���డ్-19 ��రక� 
�ా�ట��ాగ్  ట��ి్టంగ్ 
అ�న 7 ���ల� 
ల��� అంతకంట� 
తక�్కవ

���డ్-19 ��రక� 
�ా�ట��ాగ్  ట�స్్ట  �ేయబడ్డ  
తర��ాత 5 ���ల� 
ల��� అంతకంట� తక�్కవ 
�ాలం

���డ్-19 ��రక� 
�ా�ట��ాగ్  ట�స్్ట  �ేయబడ్డ  
తర��ాత 7 ���ల� ల��� 
అంతకంట� తక�్కవ

��ల�త్ �ర్ �� ్ర ��ౖడర�్ల ��ల�త్ �ర్ �� ్ర ��ౖడర�్ల
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ఎల� య���స్స్ 
�ేసు���ా�?

��ల�త్ �ర్ �� ్ర ��ౖడర�్ల , 
�ా్థ �క �ార్మ�ీల�

ఇ��ప్��ంట్ ��ల�త్ �ర్ 
సదు�ాయ�ల�

వ�జనుల� మ��య� ��
��గ�ల� (క�సం 12 
సంవతస్�ాల� మ��య� 
ఎక�్కవ వయసుస్, క�సం 
40 ���ా� ల బర�వ�) ఎవర�:

• ప్రసుత్ తం
SARS-CoV-2
(COVID-19). �� క�
�ార�

• SARS CoV-2
(���డ్-19) �� ��న
వయ్��త్�� ఇట�వల �ె��ిన 
బ��రగ్తం �ాల�దు.

• ఒక మ����� నుం�
�వ్రం�ా ��గ���ధక శ��త్
తక�్కవ�ా ఉనన్�ార�

• ���డ్-19 �ాయ్��స్న్
�� ంద����� �ి�ారసు
�ేయబడల�దు

వ�జనుల� 
మ��య� �� 
��గ�ల� (క�సం 12 
సంవతస్�ాల 
వయసుస్ మ��య� 
ఎక�్కవ, క�సం 40 
���ా� ల బర�వ�) 
ఎవర�:

• ఆసుప�్రల�
�ేరడం ల���
మరణం�� స�
�వ్ర���న
���డ్-19
అ�వృ��ధ్
�ెం�ేందుక�
అ��క ప్రమ�దం
ఉనన్�ార�.

Paxlovid:
• వ�జనుల�

మ��య� ��
��గ�ల� (క�సం
12 సంవతస్�ాల
వయసుస్
మ��య� ఎక�్కవ,
క�సం 40 ���ా� ల
బర�వ�)

Lagevrio:
• ఆసుప�్రల�

�ేరడం ల���
మరణం�� స�
�వ్ర���న
���డ్-19
అ�వృ��ధ్
�ెం�ేందుక� అ��క
ప్రమ�దం
ఉనన్�ార�.

• ప్ర��య్మ�న్య
���డ్-19 �����స్
ఎం�ికలను
�ి�ారసు �ేయ�
ల��� ఇతర
���డ్-19 �����స్
ఎం�ికలక�
�్ార పయ్త ల��
వ�జనుల�.

వ�జనుల� మ��య� 
�� ��గ�ల� (క�సం 12 
సంవతస్�ాల వయసుస్ 
మ��య� ఎక�్కవ, క�సం 
40 ���ా� ల బర�వ�):

• ఆసుప�్రల�
�ే��న�ార�

• ఆసుప�్రల�
�ేరక�� వడం
మ��య� ఆసుప�్రల�
�ేరడం ల��� 
మరణం�� స�
�వ్ర���న ���డ్-19క�
ప���గ� �ెంద����� 
అ��క ప్రమ�దం ఉం��.

3.5 ���ా�  బర�వ� నుం� 40 
���ా� ల కంట� తక�్కవ బర�వ� 
ఉనన్ �� ��గ�ల� ల��� 12 
సంవతస్�ాల కంట� తక�్కవ 
వయసుస్ మ��య� క�సం 
3.5 ���ా� ల బర�వ� ఉం�ే 
�� ��గ�ల�:

• ఆసుప�్రల�
�ే��న�ార�

• ఆసుప�్రల�
�ేరక�� వడం
మ��య� ఆసుప�్రల�
�ేరడం ల��� 
మరణం�� స�
�వ్ర���న ���డ్-19క�
ప���గ� �ెంద����� 
అ��క ప్రమ�దం ఉం��.

ఎ��స్��జ్ �ావ����� 
మ�ందు ��్ర �ిల���స్స్

�����్ల నల్
య�ంట�బ���స్

ఓరల్ 
య�ంట���ౖరల్స్

IV య�ంట���ౖరల్స్


