Leczenie przeciw COVID-19 jest już dostępne
Leczenie przeciw COVID-19 może obniżyć ilość wirusa w organizmie, złagodzić objawy i pomóc uniknąć
hospitalizacji. Leczenie przynosi najlepsze efekty, jeśli podejmie się je zaraz po zachorowaniu, dlatego ważne jest,
aby po wystąpieniu objawów COVID-19 lub po niedawnym kontakcie z osobą zakażoną, jak najszybciej zrobić test.
Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy skontaktować się ze świadczeniodawcą lub zadzwonić pod numer
212-268-4319, aby zapytać o leczenie.

Jakie rodzaje leczenia są dostępne?

Jak mogę uzyskać leczenie?

Są dwa główne rodzaje leczenia:

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu
natychmiast zadzwoń do swojego świadczeniodawcy,
aby uzyskać pomoc w znalezieniu miejsca leczenia lub
receptę. Możesz również porozmawiać z lekarzem NYC
Health + Hospitals na stronie expresscare.nyc lub pod
numerem 212-268-4319. Aby znaleźć ośrodek zajmujący
się leczeniem przeciwciałami monoklonalnymi, odwiedź
stronę on.nyc.gov/findcovidtreatment.

• Doustne tabletki przeciwwirusowe – lek
przyjmowany codziennie przez pięć dni.
• Przeciwciała monoklonalne – jednorazowe
leczenie dożylne.

Kto kwalifikuje się do leczenia?
Do leczenia kwalifikują się osoby w wieku 12 lat
i starsze, u których stwierdzono dodatni wynik testu na
obecność COVID-19 (przy użyciu dowolnego rodzaju
testu) i u których objawy rozpoczęły się w ciągu
ostatnich siedmiu dni.

Czy mogę wybrać jaki rodzaj leczenia otrzymam?
Porozmawiaj ze swoim świadczeniodawcą, aby
zdecydować, jakie leczenie jest dla Ciebie odpowiednie.

Zapytaj o leczenie, zwłaszcza jeśli:

Jaki jest koszt leczenia?

• masz 65 lat i więcej

Doustne leczenie przeciwwirusowe jest obecnie
bezpłatne. Leczenie przeciwciałami monoklonalnymi
jest objęte przez plany Medicaid i Medicare, bez
dodatkowych kosztów. Osoby posiadające prywatne
ubezpieczenie powinny skontaktować się z ośrodkiem
prowadzącym leczenie oraz z pracownikiem
ubezpieczenia zdrowotnego w sprawie ewentualnego
udziału w kosztach. NYC Health + Hospitals zapewni
leczenie i opiekę niezależnie od statusu imigracyjnego
lub możliwości zapłaty.

• cierpisz na choroby współistniejące, takie jak
otyłość, cukrzyca, choroby serca, przewlekłe
choroby płuc, przewlekłe choroby nerek, masz
osłabiony układ odpornościowy lub jesteś w ciąży

?
Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na stronę nyc.gov/covidtest lub zadzwoń
pod numer 311.
Szczepienie to najlepszy sposób ochrony siebie, swojej rodziny i społeczności
przed wirusem COVID-19. Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na stronę
nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer 877-829-4692.
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