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ما تحتاج إلى معرفته حول

.يحتاج األشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى حماية إضافية

%.77بنسبة 19-من فرصتك في اإلصابة بكوفيدEvusheldيمكن أن يقلل 

؟Evusheldهوما

؟Evusheldأهميةما

؟Evusheldيمكنه تناول َمن
وأو أكثر، ]كلغ [40باوند88عاًما على األقل ويكون وزنك 12يجب أن تكون في عمر •

وحاليًا، 19-مصابًا بكوفيدلست•

ومؤخًرا، 19-تصب بكوفيدلم•

:  يجب أن تستوفي واحد من المعايير التالية•

يمكنني حماية نفسي وعائلتي؟كيف
”هي حماية نفسك من اإلصابة به19-أفضل طريقة للوقاية من المشكالت الصحية الخطيرة الناجمة عن كوفيد"

بالرقماالتصالأوcoronavirus-sd.com/vaccineيرجى زيارة موقع .والجرعة المعززة له19-للحصول على لقاح كوفيد

.األقرب إليك19-للعثورعلى موقع لقاح كوفيد2-1-1•

.لبدء هذا الدواء19-لقاح كوفيدإذا كنت قد تلقيت، انتظر أسبوعين Evusheldإذا أوصى طبيبك باستخدام •

يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول . خياًرا جيًدا لكEvusheldيمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إخبارك ما إذا كان •

Evusheld (االنجليزية)"صحيفة الوقائع للمرضى وأولياء األمور ومقدمي الرعاية الصحية "في.

-الخاص بنا لمزيد من المعلومات حول خيارات عالج كوفيد( 19-العالج من كوفيد)Treatment for COVID-19يرجى زيارة قسم •

19.

.KN95أو KF94أو N95مثل ارتِد كمامة تحمي جيًدا،•

؟Evusheldيمكنني الحصول على أين

موقع اإلنترنتالتي توزعها الحكومة الفدرالية على 19-يمكن العثورعلى عالجات كوفيد. Evusheldحيث يمكنك الحصول على موقعاعثر على 
ASPR COVID-19 Therapeutics

(.7489-720-888الهاتف النصي )0233-232-800-1أو اتصل بالرقم 

(متوسط إلى حاد)لديك جهاز مناعي ضعيف •

تتناول دواء يعمل على إضعاف جهازك المناعي•

ل وتتناول دواء يعمتلقيت عملية زرع عضو صلب•

على إضعاف جهازك المناعي

19-لديك حساسية من لقاح كوفيد•

HIV/AIDSمرض فقدان المناعة المكتسبةمصاب بحالة متقدمة من •

هذا يعني أن جهازك المناعي ال يحتوي على. لديك نقص مناعة أولية•

.كل ما يحتاجه لحمايتك من اإلصابة بالمرض

•Evusheldإذا كان جهازك المناعي . 19-هو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية ويمنحك حماية إضافية من كوفيد

، فقد تحتاج إلى هذا الدواءضعيفًا

.19-أشهر وتساعد في مكافحة كوفيد6على أجسام مضادة تعزز جهازك المناعي لمدة تصل إلى Evusheldيحتوي •

!"19-قبل أن تصاب بكوفيدEvusheldاحصل على "•

نورا خطيب.د
Dr. Nora Khatib

في بعض األحيان، ال تعمل . على إضعاف جهازك المناعيتعمل بعض األدوية•

.اللقاحات بالشكل الصحيح عندما يكون جهازك المناعي ضعيفًا

ضون األشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حتى لو تلقوا اللقاح، معر•

.19-لخطر كبير لإلصابة بمشاكل صحية خطيرة جراء كوفيد

Evusheldيعمل.عن طريق الحقن في زيارة واحدةEvusheldيتم إعطاء "•

.19-أن تصاب بكوفيدمنباإلضافة إلى اللقاحات على حمايتك
رائد الناصر. د

Dr. Raed Al-Naser

كفريحسان. د
Dr. Hassan Kafri

قفعيتي-خولة سليمان.د
Dr. Khawla Suleiman-

Qafiti

فة اتصل اليوم لمعر"
"  ما إذا كنت مؤهالً 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/vaccines.html
tel:211
https://www.fda.gov/media/154702/download
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/Treatment.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
ASPR COVID-19 Therapeutics

