
نظرة عامة
 

لدينا اآلن األدوات الالزمة لمحاربة
هذا الفيروس. كن أنت المستشار

األفضل لنفِسك وتواصل مع

مقدم الرعاية الصحية لمعرفة
الدواء المناسب لك.

قلّلت عدد الوفيات والدخول إىل

المستشفى لدى األشخاص

المعرضين لخطر كبير.

 
يجب تقديمها في أقرب وقت

ممكن:

 
للحصول عىل المزيد من المعلومات،

يرجى زيارة موقعنا عىل اإلنترنت: 

Michigan.gov/COVIDTherapy

أو مسح رمز االستجابة السريعة 
:(QR code)

ضع بعين االعتبار تلّقي العالجات

ضد الكوفيد-19.

 

حول العالجات ضد الكورونا (كوفيد-19) 
 

هل أجريت اختباًرا

للكورونا (كوفيد-19)
وظهرت نتيجتك

إيجابية؟

 

ال تحارب فيروس
الكورونا (كوفيد-19)  

بمفردك

 

-

-

مضادات الفيروسات عن طريق

الفم: 

يجب أن تعطى في غضون خمسة

أيام بعد ظهور األعراض.  

العالجات التي تعطى عبر الوريد:

يجب أن تعطى في غضون سبعة

أيام بعد ظهور األعراض.
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2FCOVIDTherapy&data=04%7C01%7CAlKhayatR1%40michigan.gov%7C53b1058335934ce0bc1508da0827975a%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637831263370098844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wsKSM1JloV9MrUOzcvfWWeOsWSjl%2Fhb9qL4EaDtRv34%3D&reserved=0


تعّرف إىل خياراتك
 

كبار الّسن (مثال، 65 سنة من العمر أو أكثر) 
 

المصابون بالسمنة أو زيادة الوزن 

 
الحامل

المصابون بداء السكري

المصاب بمرض مثبط للمناعة أو يتلقى عالجاً

مثبطاً للمناعة

 
المصابون بأمراض القلب واألوعية الدموية (بما

في ذلك أمراض القلب الخلقية، مرض الشريان

التاجي والسكتة الدماغية) أو ارتفاع ضغط الدم

 
المصابون بأمراض الرئة المزمنة (مثال، مرض

االنسداد الرئوي المزمن (COPD)، اإلصابة بالربو

المعتدل أو الشديد، إلخ)

من الذي يُعتبر في خطر

الّدخول إىل المشفى عند

اإلصابة بفيروس الكورونا

(كوفيد-19)؟
أكمل دورة العالج المقررة بالكامل. ال

تتوقف عن تلقي العالج ألنك تشعر

بتحسن. 

 
ال تتقاسم العالج مع شخص آخر.

 
ناقش األدوية الحالية مع مقدم الرعاية

الصحّية الذي يقوم بوصفها لك

والصيدلي للتأكد من عدم وجود أي

تضاد بين األدوية التي تتناولها حالًيا

واألدوية الجديدة.

من يعاني من نقص المناعة أو لم يكمل اللّقاحات  ضد

الكوفيد-19 هو معرّض للخطر بشكل خاص وكذلك من
يعاني من أي من الحاالت التالية:

اسأل

طبيبك!

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص

بك أن يصف لك الدواء األنسب بناءاََ

عىل تاريخك الطبي وطول الفترة التي

عانيت فيها من أعراض الكوفيد-19.

 

عند تناول الدواء عن
طريق الفم

لمزيد من المعلومات حول األشخاص المعرضين

لخطر اإلصابة بالكوفيد-19، يرجى زيارة موقع مركز

(CDC) مكافحة األمراض

 عن طريق مسح رمز
 االستجابة السريعة

:(QR code) 
 


