
ہے؟  حامل کی اتاثر ضمنی  LAGEVRIOکیا
◀LAGEVRIO   کیے پر ںور)جانو ہے سکتی پہنچا نقصان شدید کو ںبچو ائیدہزنو  

پر( بنا کی ماتمعلو دہکر حاصل سے مطالعات الےجانیو        

ہیں رہے لے LAGEVRIO جو ہیں سکتے ہو دعملر جیائیالر میں ںگولو ان ◀

ہیں: یہ اتاثر ضمی عام زیادہ سے سب ◀

اسہال<

متلی<

اناچکر رس<

  

  

  

LAGEVRIO جنھیں ہے تیکر تھام کور سے تمو یا نےہو تیبھر میں اسپتال کے ںبالغو ان 

COVID-19 جانا لیا اندر کے ںدنو  5ان اسے  ہو۔ ہخطر شدید کا نےہو بیامر شدید سے 

ں۔ہو عورش ماتعال کی  COVID-19جب چاہیے

LAGEVRIO ہے؟  کیا
LAGEVRIO میں ( زیادہ راو سال  18عمر) ںبالغو ان جسے ہے ادو نئی ایک اویر(لنوپیر)مو 

 جو: ہے جاتا کیا استعامل لیے کے جعال کے  COVID-19معتدل سے ہلکے

◀COVID-19  ہو آیا مثبت نتیجہ کا ٹیسٹ لائرو

 ت،مو راو ناہو تیبھر میں اسپتال لبشمو ںہو میں ےخطر زیادہ کے COVID-19 شدید  ◀

 ں۔ہو نہ مناسب یا ںہو سائیر ناقابل اتاختیار کے جعال COVID-19 لیے کے جن راو

 LAGEVRIOلیا لیے کے ںدنو5  کر( نگل کو لی)گو منہ بذریعہ جسے ہے ادو لائرو اینٹی ایک 

چاہیے۔ جانا کیا مکمل سرکو کا جعال نظر قطع سے حل کے ماتعال ہے۔ جاتا

LAGEVRIO  انردو کے باو عاملگیر COVID-19 نے (FDA) ایڈمنسٹریشن گڈر اینڈ ڈفو ایس یو

 ہے۔ کیا یجار (EUA) نامہ تاجاز کا استعامل جنسیایمر ایک لیے کے انےکر دستیاب

LAGEVRIO ایک میں اسٹیٹس نائیٹیڈیوFDA  ہے۔ نہیں ادو شدہ رمنظو کی

 اپنے  میں ےبار کے اتاختیار کے جعال تو ہو مثبت نتیجہ کا ٹیسٹ  COVID-19کا پآ اگر

 ایک لیے کے معالجات دستیاب متام ۔کریں بات ارفو سے کنندہ اہمفر کے صحت نگہداشت

ہے۔ تاہو کاردر نسخہ

ً

LAGEVRIO :تمامعلو کی یضمر

 :پآ گرا ئیںبتا کو ہکنند ہمافر صحت شتانگہد پنےا

ہیں۔ سکتی ہو حاملہ جو ہیں فعال پر رطو جنسی ساتھ کے ںساتھیو ایسے یا ہیں، سکتی ہو حاملہ ہیں، حاملہ  ⭬

ںہو جیاںالر ئیکو کو ⭬

ںہو کھتیر منصوبہ کا نےپال دھدو اپنا یا ہیں رہی پال دھدو اپنا کو بچے ⭬

ہو یبیامر ہو یبیامر سنگین ئیکو ⭬

ہیں رہے لے عات(مصنو کی ںٹیوبو یجڑ یا ٹامنزو الی،و ملنے کے نسخے یڈاکٹر بغیر جاتی، )نسخہ ائیںدو ئیکو ⭬

COVID-19 ہے سکتی مل یہاں کو پآ ماتمعلو مزید میں ےبار کے معالجات

 https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/treatments
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