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COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ  
19 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਮੰੂਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 
COVID-19 ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜ ੋCOVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
(ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ) ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕ� ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਜ� ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਧੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਨ� � ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 

ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਮੌਿਖਕ ਇਲਾਜ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ� ਕਪੈਸੂਲ� ਵਜ� ਹਰ 12 ਘੰਿਟਆ ਂਬਾਅਦ 5 ਿਦਨ� ਲਈ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 5 ਿਦਨ� 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ� COVID-19 ਲਈ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਮੌਿਖਕ ਇਲਾਜ� ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 
18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਮੌਿਖਕ ਇਲਾਜ� ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਰਿਮਆਨ�  ਤ� 

ਗੰਭੀਰ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ।ੈ 

ਔਸਤਨ ਜ� ਤੀਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ-ਪ�ਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਖੂਨ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਜ� ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲ� ਦੇ ਿਵਕਾਰ (ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਿਸੱਕਲ ਸੈ�ਲ ਿਬਮਾਰੀ) 
• ਟਰ�ਸਪਲ�ਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾ 
• ਮੁੱ ਢਲੀ ਜ� ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ (HIV) ਈਿਮਊਨ� ਡੈਫੀਸ਼�ਸੀ 
• ਿਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਪਰੂੇ-ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੇਡੀਓਿਚਿਕਤਸਾ 
• ਿਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ �ਚ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਪਲਸ 

ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਿਚਿਕਤਸਾ 
• ਿਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਈਿਮਊਨ� ਸਪਰੈਿਸਵ ਇਲਾਜ 
• ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਰੀਟੂਕਸੀਮੈਬ 
• ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਜ� ਡਾਊਨ ਿਸੰਡਰੋਮ 
• ਜਮ�ਦਰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 
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• ਇੱਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ। 

ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੈ�ਸ ਸਟ�ਟੇ ਆਈਲ�ਡਰ ਲੋਕ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਬਜ਼ਰੁਗ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਜ� ਕਈੋ ਆਿਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੈ�ਸ ਸਟ�ੇਟ ਆਈਲ�ਡਰ ਹੋ, ਅਤੇ COVID-19 

ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਮੌਿਖਕ ਇਲਾਜ� ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ 

ਹੋਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ�: 

• 70 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਖਤਰ ੇਦੇ ਕਾਰਕ� ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਬਨ� 

• ਖਤਰੇ ਦੇ 2 ਵਧੀਕ ਕਾਰਕ� (ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ) ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹ ੋ
• ਆਿਦਵਾਸੀ ਜ� ਟੋਰੇਸ ਸਟ�ੇਟ ਆਈਲ�ਡਰ, 30 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ 2 

ਕਾਰਕ� ਦੇ ਨਾਲ (ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ)। 

ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕ: 

• ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹ ੋ
• ਕਈ ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ/ਜ� ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ(ਪਰ 

ਸਹਾਇਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ�) 
• ਤੰਤੂ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਜ� ਮੂੜ�-ਿਚੱਤਤਾ (ਿਡਮ�ਸ਼ੀਆ) ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਦੀ 

ਪਰਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਡੀਮਾਈਲੀਨ� ਿਟੰਗ) ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਿਸਸ, 

ਗਵੀਲੇਨ-ਬੈਰੀ ਿਸੰਡਰੋਮ 
• ਸਾਹ ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਜੰਨ� � ਿਵੱਚ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਵਘਨਕਾਰੀ 

ਿਬਮਾਰੀ (COPD), ਔਸਤ ਜ� ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
• ਮੋਟਾਪਾ ਜ� ਸ਼ੱਕਰ ਰਗੋ (ਿਕਸਮ I ਜ� II ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ) 
• ਿਦਲ ਦਾ ਫੇਲ� ਹੋਣਾ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਣੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਕਾਰਡੀਓਮਾਯੋਪੈਥੀਜ਼ 
• ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਫੇਲ� ਹੋਣਾ ਜ� ਿਸਰਿੋਸਸ 

• �ਚ ਪੱਧਰੀ ਿਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ। 

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਢੱੁਕਵੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਮ� ਮੌਿਖਕ ਇਲਾਜ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�? 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਿਖਕ COVID-19 ਇਲਾਜ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਲਖੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸ� ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਕੀ ਮੌਿਖਕ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ� ਵਾਸਤੇ ਿਰਆਇਤ (ਸਬਿਸਡੀ) ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?  
ਯੋਗ ਲੋਕ, ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ਕਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ 

ਬੈਨੀਿਫਟਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹ� ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਮੌਿਖਕ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜੰਨ� � ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ� � ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹ� ਹੈ, 

ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜੀਪੀ (GP) ਰੈਸਪੀਰਟੇਰੀ ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 

ਿਕਸ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ? 
ਗਰਭਵਤੀ ਜ� ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ� ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ 
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ – ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆ ਂਦਾ ਦੱੁਧ 
ਚੰੁਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਕੁਝ ਕ ੁਇਲਾਜ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਸੇ਼ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ 
ਗੁਰਦੇ ਜ� ਿਜਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਮੰੂਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਲਈ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� (ਮਿੌਖਕ) ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਗਰਭਿਨਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ� ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਿਕਹੜੀ ਹ ੈਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤ ੇਮੰੂਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਇਲਾਜ 
ਇਨ� � ਇਲਾਜ� ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ� ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਹ।ੈ  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ COVID-19 ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦਾ 
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

ਮਨਜ਼ਰੂੀ 
ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Therapeutic Goods Administration 
(TGA) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ TGA ਉਹ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜ ੋਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਿਕਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ 
ਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ TGA 
ਦੇ ਸਖਤ ਿਮਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਵੇਲ ਉਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ੋਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ COVID-19 ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� (ਮਿੌਖਕ) ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 1800 020 080 �ਤੇ National 
Coronavirus Helpline ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਕਲਪ 8 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ।ੋ 
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