
يمكن أن تقلل عالجات مرض )COVID-19( من مقدار الفيروسات في جسمك وتقلل من األعراض وتساعد عىل 

تجنب دخول المستشفى. ويعمل العالج بشكل أفضل عندما تبدأ فيه فوًرا بعد إصابتك بالمرض، لذلك من المهم 

أن تخضع لالختبار عىل الفور إذا ظهرت عليك أعراض المرض. 

 إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فاّتصل بمقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه أو اّتصل بالرقم 
4319-268-212  للسؤال عن العالج.

عالجات مرض )COVID-19( متوفرة 

ما هي أنواع العالجات المتوفرة؟
مضادات الفيروسات التي تُؤخذ عن طريق الفم 

)أقراص تُؤخذ لمدة خمسة أيام( هي أكثر أنواع العالج 
شيوًعا. ويمكن لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 

عاًما أو أكبر، والذين بدأت أعراضهم في األيام الخمسة 

الماضية، الحصول عىل عالج مضاد للفيروسات يُؤخذ 

عن طريق الفم، إذا كانوا مؤهلين لذلك.

وقد يتمكن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 

عاًما، أو أولئك الذين ال يستطيعون تناول مضادات 

الفيروسات التي تُؤخذ عن طريق الفم، من الحصول 

عىل أنواع أخرى من العالج.

من هم المؤهلين للحصول عىل العالج؟ 

 )COVID-19( األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمرض

)باستخدام أي نوع من االختبارات( وظهرت عليهم 
أعراض المرض قد يكونون مؤهلين للعالج.

اسأل عن العالج، وخصوًصا إذا كنت: 

•  تبلغ من العمر 65 أو أكبر 
•  تعاني من مرض مزمن، مثل السمنة أو السكري أو 

أمراض القلب أو أمراض الرئة أو أمراض الكىل أو 

ضعف جهاز المناعة أو إذا كان هناك حمل

وننصحك بإخبار مقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل 

معه إذا كنت تتناول أي أدوية، حيث قد يؤثر ذلك عىل 

نوع العالج الذي يمكنك الحصول عليه.

كيف أحصل عىل العالج؟ 

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فاتّصل بمقدم الرعاية 

الصحية عىل الفور. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن 

يصف لك عالًجا مضاًدا للفيروسات يُؤخذ عن طريق الفم 

إذا كنت مؤهاًل لذلك، أو قد يساعدك في معرفة خيارات 

العالج األخرى.

ويمكنك أيًضا:

•  إيجاد موقع "Test & Treat" )إجراء االختبار وتلقي 
العالج( التابع لـ NYC Health + Hospitals عىل 

الموقع اإللكتروني nyc.gov/covidtest، أو من 

خالل االتصال برقم 4319-268-212 ، أو برقم 311.

 •  زيارة الموقع اإللكتروني ألداة تحديد مواقع 
 Test to Treat )إجراء االختبار من أجل تلقي العالج( 

.aspr.hhs.gov/TestToTreat عىل

كم هي تكلفة العالج؟ 

 إن العالج المضاد للفيروسات الذي يُؤخذ عن 

طريق الفم مجاني حالًيا. قد تكون هناك تكلفة ألنواع 

أخرى من العالج، لذا راجع المنشأة العالجية وخطة 

تأمينك الصحي بخصوص أي مشاركة في التكاليف. 

 تقدم NYC Health + Hospitals الرعاية بغض النظر 

عن حالة الهجرة أو القدرة عىل الدفع. 

12.12.22 Arabic .بتغيير التوصيات مع تطور الموقف NYC قد تقوم إدارة الصحة في

 .)COVID-19( الحصول عىل اللقاح هو أفضل وسيلة لحماية نفسك وأسرتك ومجتمعك من مرض

 للعثور عىل موقع لتلقي اللقاح، تفّضل بزيارة nyc.gov/vaccinefinder أو اتّصل بالرقم 

. 877-829-4692
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https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://nyc.gov/vaccinefinder

