
األدوية لمعالجة

األشخاص الذين تكون نتيجة اختبارهم لمرض كوفيد-19 إيجابية والذين هم عرضة لخطر أك�ب لإلصابة بمرض شديد قد 
، والوفاة  ي المستش�ف

ي منع المرض الشديد، والعالج �ف
يستفيدون من أدوية كوفيد-19 المتاحة. يمكن أن تساعد هذه العالجات �ف

بسبب مرض كوفيد-19. تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فورا إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية وكنت عرضة لخطر 
ي تحديد خيار 

أك�ب لإلصابة ألنك تحتاج إىل تناول األدوية مبكرا ليكي تعيطي نتيجة عىل أفضل وجه. سيساعد مزود الرعاية الصحية �ف
دواء كوفيد-19 األفضل لك. إن أدوية كوفيد-19 متوفرة ألي شخص بغض النظر عن حالة الهجرة ولن تؤثر عىل قدرتك يكي تحصل 

عىل اإلقامة الدائمة.

كيفية إجراء االختبار
ي مكتب موفر الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كان لديك موفر رعاية 

إخضع الختبار مرض كوفيد-19 واحصل عىل العالج �ف
صحية منتظم تتابع معهه، فاسأل عما إذا كان بإمكانك الحصول عىل اختبار وإجراء عالج خالل موعد.

 . ىلي أو موقع اختبار آخر، مثال، مركز اختبار مجتميعي
ف قم باالختبار باستخدام إختبار م�ف

لية مجانية  	  ف لية مجانية من الحكومة الفيدرالية عىل الرابط إحصل عىل اختبارات كوفيد-19 م�ف ف  تتوفر اختبارات م�ف
نامج ميديك�ي جزء ]ب[   ب�ب

ً
 )www.covid.gov/tests( أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233. إذا كنت مسجاًل

لية إضافية مجانية. ف Medicare Part B، يمكنك طلب 8 إختبارات م�ف

 العثور عىل مواقع اختبار لإلصابة بمرض كوفيد-19 	 
.)get-tested/testing-locations/index.jsp/mn.gov/covid19(

بعد الحصول عىل نتيجة إختبار إيجابية، تحدث إىل مزود الرعاية الصحية الخاص بك،  أو مركز "اخت�ب يكي 	 
تتعالج"، يكي تستلم وصفة طبية من موفر رعاية صحية مؤهل. بعض أنظمة الصحة ومراكز "اخت�ب يكي تتعالج" 

توفر أيًضا خيارات الرعاية الصحية عن بعد.

ي مركز "اخت�ب يكي تتعالج"، يمكنك الخضوع الختبار مرض 
ي مركز "اخت�ب يكي تتعالج". �ف

إخضع الختبار مرض كوفيد-19 �ف
ي الموقع ما إذا كنت مؤهال للحصول عىل 

كوفيد-19 وإذا كانت نتيجتك إيجابية، فسوف يتحقق موفر الرعاية الصحية �ف
ي الزيارة نفسها. أح�ف 

وسات. سوف يقوم بتحض�ي وإكمال الوصفة الطبية �ف وصفة حبوب كوفيد-19 الشفوية المضادة للف�ي
يا( إىل موعدك. قم بزيارة محدد موقع مركز "اخت�ب يكي تتعالج" الخاص  ي تتناولها حال معك أي أدوية )أو قائمة باألدوية ال�ت

.)test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com-19-covid(  19-بكوفيد

كوفيد-19

 ال تعد أدوية كوفيد-19 بديال عن الوقاية.
ي أن يحصل كل شخص مؤهل عىل التطعيمات وأن يتخذ خطوات أخرى لمنع انتشار مرض كوفيد-19.

ينبيعف

الحصول على أدوية مرض كوفيد-19
هناك طريقتان للحصول عىل أدوية كوفيد-19 إذا كنت عرضة لخطر أك�ب لإلصابة بمرض كوفيد-19.

تحدث إىل مزود الرعاية الصحية لمعرفة إذا كنت مؤهال لدواء كوفيد-19 وأين يمكنك الحصول عليه.	 

ي موقع واحد.	 
ابحث عن موقع مركز "اخت�ب يكي تتعالج" )Test to Treat( الذي يقدم اختبارات مرض كوفيد-19 واألدوية المجانية �ف

ي من أعراض فاخضع 
ي غضون خمسة إىل سبعة أيام من بداية األعراض يكي تعيطي أفضل نتيجة. إذا كنت تعا�ف

يجب بدء تناول أدوية كوفيد-19 �ف
تالية للحصول عىل مزيد من المعلومات حول االختبار ومكان الحصول عىل األدوية. لالختبار. راجع األقسام ال
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أين يمكن العثور على أدوية العالج
عبر اإلنترنت 

ا. أع�ث عىل العيادات والصيدليات المشاركة ع�ب مينيسوتا عىل رابط أين يمكنك الوصول إىل العالج 	  ي مينيسوت
موقع وزارة الصحة �ف

 .)www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/medsaccess.html( وسات الشفوي المضاض للف�ي

تابع 	  نت للوصول إىل محدد موقع مركز "اخت�ب يكي تتعالج" ال محدد موقع مركز "اخت�ب يكي تتعالج". يمكنك أيضا استخدام اإلن�ت
للحكومة الفيدرالية ع�ب الرابط:

 	)test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com-19-Test to Treat Locator - English )covid 19-English COVID

 	)test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com-19-Test to Treat Locator - Es )covid 19-Spanish COVID

 	)test-to-treat-locator-zh-dhhs.hub.arcgis.com-19-Test to Treat Locator - Mandarin )covid 19-Mandarin COVID

عبر الهاتف
ية ولغات أخرى ولتوجيهك إىل موارد لالختبار والعالج:	  ف اللغة اإلنجل�ي ي اإلجابة عىل أسئلتك ب

تتوفر خطوط ساخنة لمساعدتك �ف

إلىالجمعة: 	  ف الرقم 1-833-431-2053، من االثن�ي ا الخاص بكوفيد-19. اتصل ب ي مينيسوت
الخط الساخن العام لوزارة الصحة �ف

من الساعة 9 صباًحا إىل الساعة  7 مساء، يوم السبت: من الساعة 10:00 صباحا ح�ت الساعة 6:00 مساء. يمكن لألشخاص 
ية، همونغ، الصومالية، اإلسبانية، كارين، والعديد من اللغات األخرى. ف اللغة اإلنجل�ي التحدث إليك ب

الرقم TTY( 0233-232-800-1 1-888-720-7489(. يتوفر الخط 	  الخط الساخن الفيدراىلي لمركز "اخت�ب يكي تتعالج". اتصل ب
ي األسبوع من الساعة 7:00 صباحا ح�ت الساعة 11:00 مساء. ويتوفر أشخاص للمساعدة بأك�ث من 150 

الساخن لمدة سبعة أيام �ف
لغة.

إلىالجمعة، 	  ف الرقم 1-888-677-1199، من االثن�ي خط معلومات والوصول لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )DIAL(. اتصل ب
ي 

يا إىل DIAL@usaginganddisability.org للمساعدة �ف ون من الساعة 8:00 صباحا إىل الساعة 7:00 مساء، أو أرسل بريدا إلك�ت
الوصول إىل الخدمات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

أعثر على الرعاية الصحية المجانية أو المنخفضة التكلفة
ي 

ي مجتمعاتهم المحلية �ف
ي أو منخفض التكلفة �ف

ف الصيحي من الحصول عىل عالج مجا�ف قد يتمكن األشخاص الذين ال يملكون التأم�ي
مركز صيحي مجتميعي أو مركز صيحي تموله الحكومة الفيدرالية. للحصول عىل قائمة بالمراكز، انتقل إىل إدارة الموارد والخدمات الصحية 
ي العديد من اللغات، قم بزيارة الموارد 

)HRSA(: ابحث عن مركز صيحي )findahealthcenter.hrsa.gov/tool(. لمزيد من المعلومات �ف
www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/( ف الصيحي للعثور  عىل الرعاية الصحية منخفضة التكلفة أو الحصول عىل التأم�ي

.)materials/lowcost.html

ي فهم خيارات العالج واألدوية، وتوجيهك 
ا لمرض كوفيد-19 �ف ي مينيسوت

يمكن أن يساعدك الخط الساخن العام الخاص بوزارة الصحة �ف
إلىالجمعة: من الساعة 9 صباًحا إىل الساعة 7 مساء،  ف إىل الموارد، وتقديم المساعدة اللغوية. اتصل بالرقم 1-833-431-2053، من االثن�ي

يوم السبت: من الساعة 10 صباًحا إىل الساعة 6 مساء

تكلفة أدوية كوفيد-19
ي أن المر�ف ال يضطرون إىل الدفع مقابل الدواء نفسه. ال يمكن للصيدليات  ال توجد تكلفة حاليا ألغلب عالجات كوفيد-19، وهذا يع�ف

ة عىل المريض لتحض�ي الوصفة الطبية. ولكن قد تكون هناك رسوم أخرى مرتبطة بالحصول عىل العالج الذي قد  أن تفرض رسوما مبا�ش
ف لدفعه. عىل سبيل المثال، قد تفرض العيادة رسوما عىل الخدمات المرتبطة بإعطاء العالج. قد يكون لدى  كة تأم�ي يحتاج الشخص أو �ش
ف الخاص بهم. تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدىلي إذا  ي الدفع )copay( لهذه الخدمات، اعتمادا عىل نوع التأم�ي

المر�ف مشاركة �ف
. ف ي دواء مع�ي

كانت لديك أي أسئلة حول التكاليف المرتبطة بتل�ت

تغطية رسوم أو تكاليف العالج
يغيطي ميديك�ي جزء ]د[ )Medicare Part D( أي أدوية خاضعة للوصفة الطبية تستخدم لعالج مرض كوفيد-19.	 

يغيطي ميديكيد كليا عالجات األجسام المضادة أحادية المنشأ أثناء وضع الطوارئ الطبية العامة.	 

 	. ف ة الخاصة تكاليف التأم�ي ف الكب�ي ف الخاصة بك، حيث تغيطي العديد من خطط التأم�ي تحقق من خطة التأم�ي

ي تحصل عىل الدعم الفيدراىلي أو عيادات العالج 	  ي العيادات ال�ت
ي أو قليل التكلفة �ف

، أع�ث عىل عالج مجا�ف ف إذا لم يكن لديك تأم�ي
ا   ي مينيسوت

ا. تعرف عىل المزيد عىل رابط أع�ث عىل مركز صيحي - جمعية مراكز الصحة المجتمعية �ف ي مينيسوت
 المجتميعي �ف

.)mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center(
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