د نار و غ معلو ماتMOLNUPIRAVIR :
 Molnupiravirښايي بالغ کسان له بسرت کېدو یا مړینې مخنيوى وکړي چې د جدي ناروغیو په لوړ خطره
کې دي له  .COVID-19دا باید د COVID-19د نښو له پيلېدو وروسته په  5ورځو کې واخیستل يش.

 Molnupiravirڅه شی دی؟

 Molnupiravirنوی درمل دی چې په لویانو کې د منځني تر جدي پورې  COVID-19د درملنې لپاره
کارېږي ( 18کلن یا تر دې پورته) کوم چې:
 چې د  COVID-19ویروس د ټېسټ پایله یې مثبته ده.
د بسرت کېدو او مړینې په ګډون د جدي  COVID-19په لوړ ګواښ کې دي او د هغو لپاره چې
د  COVID-19نورې درملنې ورته د الرسيس وړ یا مناسبې نه دي.
 Molnupiravirد ویروس ضد درمل دي چې د  5ورځو لپاره د خولې له الرې (د ګولۍ تېرول) کارول کېږي.
د درملنې دوره دې ته له پام پرته چې نښې ورکې شوې ،باید بشپړه يش.
د متحده ایاالتو د خوړو او درملو ادارې ( )FDAد  COVID-19وبا پر مهال د  Molnupiravirد چمتو کولو
لپاره د بیړين کارونې اجازه ( )EUAصادره کړې Molnupiravir .په امریکا متحده ایاالتو کې د  FDAتایید
شوي درمل نه دي.

خپل د روغتیايي پاملرنې چمتو کوونکي ته ووایئ که چېرې تاسو:
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪

امېندواره یئ یا ښايي امېندواره شئ یا له داسې د ژوند رشیکې رسه جنيس فعالیت لرئ چې ښايي امېندواره يش.
کوم حساسیتونه لرئ
شیدې ورکوئ یا د شیدو ورکولو پالن لرئ
کومه جدي ناروغي لري
یو ډول درمل کاروي (د نسخې ،له نسخې پرته ،ویټامینونه یا ګیاهي تولیدات)

ایا  Molnupiravirجانبي عوارض لري؟

 Molnapiravirممکن نازیږېدلو ماشومانو ته د جدي زیان سبب يش (د هغو معلوماتو پر اساس
چې پر ژوو له څېړنې ترالسه شوي)
 څوک چې  Molnupiravirکاروي ،ښايي حساسیتي غربګونونه ولري
 ډېر عام جانبي عوارض یې دا دي:
اسهال
د تهوع حالت
ګنګسوالی

 Molnupiravirچېرته موندلی شم؟

د  Molnupiravirځایونه 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/

د ټولو شته درملنو لپاره نسخه اړینه ده.
د  COVID-19د درملنې په اړه نور معلومات دلته موندلی شئ
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus

