عالجات مرض ( )COVID-19متوفرة
يمكن أن تقلل عالجات مرض ( )COVID-19من مقدار الفيروسات في جسمك وتقلل من األعراض وتساعد عىل تجنب دخول
المستشفى .يعمل العالج بشكل أفضل عندما تحصل عليه فورا ً بعد إصابتك بالمرض ،لذلك من المهم أن تخضع لالختبار عىل
الفور إذا كانت لديك أعراض المرض أو خالطت مصابا ً مؤخ ًرا.

إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه أو اتصل بالرقم
 2للسؤال عن العالج.
 12-268-4319

كيف أحصل عىل العالج؟

ما هي أنواع العالجات المتوفرة؟

إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية ،فاتصل عىل الفور بمقدم
الرعاية الصحية الذي تتعامل معه للمساعدة في العثور
عىل موقع العالج أو الحصول عىل وصفة طبية .يمكنك
أيضا ً التحدث إىل أحد أطباء NYC Health + Hospitals
من خالل زيارة  expresscare.nycأو االتصال عىل
الرقم  .212-268-4319للعثور عىل موقع يوفر عالج
األجسام المضادة أحادية النسيلة ،تفضل بزيارة
.on.nyc.gov/findcovidtreatment

هناك نوعان من العالج:

• أقراص مضادة للفيروسات تأخذ بالفم — دواء يؤخذ يوميا ً
لمدة خمسة أيام

• األجسام أحادية النسيلة — عالج وريدي يُعطى لمرة واحدة

من هم المؤهلين للحصول عىل العالج؟

عاما أو أكبر والذين ثبتت
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 12
إصابتهم بمرض (( )COVID-19باستخدام أي نوع من أنواع
االختبار) ،وظهرت عليهم أعراض بدأت خالل األيام السبعة
الماضية ،مؤهلون للحصول عىل العالج.

هل يمكنني اختيار نوع العالج الذي سأحصل عليه؟

تحدث إىل مقدم الرعاية للمساعدة في تحديد أي عالج هو
األنسب لك.

اسأل عن العالج ،وخصوصا ً إذا كنت:
• تبلغ من العمر  65وأكبر

كم هي تكلفة العالج؟

• تعاني من مرض مزمن ،مثل السمنة والسكري وأمراض
القلب وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الكىل المزمنة
وضعف جهاز المناعة أو إذا كان هناك حمل

إن العالج المضاد للفيروسات مجاني حاليا ً .وأما عالج األجسام
المضادة أحادية النسيلة فهو مشمول بتغطية خطط Medicaid
و Medicareبدون تكلفة .إذا كان لديك تأمين خاص ،فتحقق من
المنشأة العالجية وخطة تأمينك الصحي بخصوص أي مشاركة
في التكاليف .تقدم مؤسسات NYC Health + Hospitals
الرعاية بغض النظر عن حالة الهجرة أو القدرة عىل الدفع.

?
للعثور عىل موقع اختبار مرض ( ،)COVID-19تفضل بزيارة  nyc.gov/covidtestأو اتصل عىل الرقم .311
الحصول عىل اللقاح هو أفضل وسيلة لحماية نفسك وأسرتك ومجتمعك من مرض (.)COVID-19
للعثور عىل موقع للحصول عىل اللقاح ،تفضل بزيارة  nyc.gov/vaccinefinderأو اتصل
بالرقم .877-829-4692

قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف3.10.22 Arabic .

