د نار و غ معلو ماتEVUSHELD :
 EVUSHELDد  COVID-19د عفونت د مخنیوي لپاره په ځینو کسانو کې چې عمر یې  12کاله یا تر دې
لوړ ويکارېږي.
د  EVUSHELDعرضه کول محدود نه دي .د  EVUSHELDلپاره نسخه ورکوونکي امر یا نسخه اړینه ده .

 EVUSHELDڅه شی دی ( tixagevimabاو  cilgavimabرسه یو ځای شوي)؟

 EVUSHELDنوي درمل دي چې د نویو ځوانانو او لویانو لپاره د  COVID-19د مخنیوي لپاره کارېږي؛ د ځینو
وړ کسانو لپاره چې:
 12 کلن یا تر دې زیات عمر لرونکي چې وزن یې  88پونډه [ ]kg 40وي
هغوی چې اوس په  SARS-CoV-2نه دي اخته او په دې وروستیو کې یې له داسې چا رسه اړیکه نه
ده لرلې چې پر SARS-CoV-2اخته وي
د روغتیايي وضعیت له امله له معتدل څخه تر جدي پورې د معافیت کمزوری نظام ولري ،د
معافیت ضد درمل یا درملنې یې ترالسه کړې وي او ممکن د COVID-19واکسین کولو لپاره مناسب
د معافیت غربګون ونه ښیي یا
د شدید منفي عکس العمل د سابقې لرلو په سبب د  COVID-19واکسینو لپاره وړ نه وي لکه
 COVID-19واکسینو یا د  COVID-19واکسینو ترکیباتو ته جدي حساسیتي عکس العمل.

یادښت:
 EVUSHELDهغو کسانو ته د واکسینو بدیل
نه دی چې د واکسینو سپارښتنه ورته کېږي

مخکې له دې چې  EVUSHELDترالسه کړم ،خپل د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي ته څه ووایم؟

خپل د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي ته ووایئ که چېرې تاسو:
⭪ کوم حساسیتونه لرئ
⭪ د وینې کم شمېر پلیټلیټ لرل ،د وینې اختالل یا د انعقاد ضد درمل کارول (د وینې د لخته کېدو د مخنیوي لپاره(
⭪ د زړه حمله مغزي سکته یې لرلې ،د زړه نورې ستونزې لري ،یا د قلبي (زړه( د ېیښو له لوړ ګواښ رسه مخ وي
⭪ امېندواره وي یا د امېندواره کېدو لپاره پالن ولرې
⭪ ماشوم ته شیدې ورکوي
⭪ کومه جدي ناروغي لري
⭪ یو ډول درمل کاروي (د نسخې ،له نسخې پرته ،ویټامینونه یا ګیاهي تولیدات(

زه باید په خپل مالقات کې څه مته وکړم؟

 EVUSHELD له دوو درملو tixagevimab ،او  cilgavimabجوړ دی.
تاسو به ترالسه کړئ  1خوراک  EVUSHELD, consisting of 2جال پېچکاریو لګونه (tixagevimab
او .(cilgavimab
 EVUSHELDبه تاسو ته ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي لخوا په  2د عضلو پېچکاریو کې
درکړل يش .دا معموالً یو له بل وروسته 1 ،ستاسو په هر یوه کوناټي درکول کېږي.

زه  EVUSHELDچیرته موندلی شم؟

د  EVUSHELDځایونه د  VDH COVID-19درملنې لوکیټر په وسیله کې موندل
کېدی يش .لېنک د  VDHپه ویب پاڼه کې یوه متقابله نقشه او د لنډیز جدولونه دي چې
خلکو او چمتو کونکو ته اجازه ورکوي چې په ویرجینیا کې د درملنې سایټونه ومومي:
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/
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ستاسو د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکیبه وروسته
له دې چې پېچکارۍ ترزیق شوې  1ساعت پر تاسو
څار وکړي .حساسیتي عکس العملونه یا قلبي (د زړه)
پېښې پېښېدی يش؛ په ځانګړي ډول په هغو ناروغانو
کې چې د دې سابقه ولري .عکس العمل ښايي شدید
یا د ژوند ګواښونکي وي.

 EVUSHELDهېڅ لګښت نه لري ،خو ستاسو د
روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکی کیدای يش اداري
فیس واخيل.

