
ہے؟  حامل کی اتاثر ضمنی PAXLOVID کیا
◀PAXLOVID  سکتی کر تعامل ساتھ کے ادویات یرسدو الیو جانے لی سے جانب کی پآ  

ہے۔ یرورض بناتا میں ےبار کے ںاؤدو دہجومو متام اپنی کو ڈاکٹر اپنے  ہے۔          

◀PAXLOVID  ہیں۔ سکتے ہو مسائل کے جگر سبب کے

◀PAXLOVID  سبب کے HIV ہے۔ سکتی ہو احمتمز تئیں کے ںاؤدو

ہیں: شامل میں اتاثر ضمنی ممکنہ دیگر ◀

> حس ئیہو لیبد کی ذائقہ 	

> اسہال 	

> نخو فشار اعلی 	

> ددر کے تعضال 	

PAXLOVID جنھیں ہے تیکر تھام کور سے تمو یا نےہو تیبھر میں اسپتال کے ںبالغو ان COVID-19 کی 

 کی COVID-19 جب چاہیے جانا لیا اندر کے ںدنو  5ان اسے ہو۔ ہخطر اعلی کا نےہو بیامر شدید سے جہو

ں۔ہو عورش ماتعال

 PAXLOVIDہے؟  کیا
PAXLOVID معتدل تا ہلکے کے ںگولو ان جسے ہے ادو نئی ایکCOVID-19  جاتا کیا استعامل لیے کے نےکر جعال کا 

 جو: ہے

ہو نڈزپاؤ  88کم از کم نزو کا جن ہیں کے عمر ائدز سے اس یا سال  12◀

◀COVID-19  آیا ہومثبت نتیجہ کا ٹیسٹ لائرو 

 تمو راو ناہو تیبھر میں اسپتال لبشمو ںے میں ہو کے اعلی خطر COVID-19شدید ◀

PAXLOVID قطع سے حل کے ماتعال ہے۔ جاتا لیا لیے کے ںدنو5 ئے(ہو نگلتےکو لی)گو منہ بذریعہ جسے ہے ادو ایک 

چاہیے۔ جانا کیا مکمل سرکو کا جعال نظر

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

 رمنظو کی  FDAایک میں اسٹیٹس نائیٹیڈیو  PAXLOVIDہے۔ کیا یجار (EUA) نامہ تاجاز کا استعامل جنسیایمر ایک

ہے۔ نہیں ادو شدہ

 کے جگر سبب کےPAXLOVID  :تمامعلو کی یضمر

پ: آ اگر بتائیں کو کنندہ اہمفر صحت نگہداشت اپنے
ںہو جیاںالر ئیکو کو ⭬

ہو یبیامر کی جگر یا دےگر کو ⭬

ںہو سکتی ہو حاملہ ں،ہو حاملہ ⭬

ںہو رہی پال دھدو اپنا کو بچے ⭬

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 ⭬

 کی پآ کہ ہے سکتی کر متاثر کو بات اس PAXLOVID) ہیں رہے لے ادویات حمل مانع نلموہار کہمشرت پآ اگر  ⭬

ہیں( تیکر کام کیسے لیاںگو کی لیدتو ضبط

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

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

تا ہے۔کار ہونسخہ در

ً

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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