Антивирусни лекови
против COVID-19
Овоj Оддел за итни случаи не е
наjдоброто место да добиете рецепт за
антивирусни лекови. Земете го вашиот
рецепт од дома.

АНТИВИРУСНИ
ЛЕКОВИ ПРОТИВ
COVID-19

Коj ги исполнува условите за антивирусни лекови:
•
•
•
•

Сите лица на возраст над 70 години
Лица на возраст од 50 години и постари со два или повеќе фактори на
ризик од тешка болест
Абориџини или лица од островите во Теснецот Торес на возраст од 30
години и постари со два или повеќе фактори на ризик од тешка болест
Лица со нарушен имунитет на возраст над 18 години исто така може да ги
исполнуваат условите

Како да добиете антивирусни лекови:
1. Ако имате позитивен резултат на тест за COVID-19 или ако приjавите
позитивен резултат од брз антигенски тест, ќе добиете линк за анкета од
NSW Health преку СМС порака.
2. Ако сте идентификувани како лице со поголем ризик после
пополнувањето на анкетата, ќе добиете СМС порака од Healthdirect
Australia.
3. Jавете се на вашиот доктор по општа пракса (GP) што порано за да
разговарате за антивирусните лекови (обично преку telehealth).
Антивирусните лекови делуваат наjдобро во рок од 5 дена откако се
поjавиле симптоми.
4. Ако вашиот доктор ви каже дека ги исполнувате условите за орални
антивирусни лекови, тоj/таа ќе ви испрати рецепт (онлаjн или во печатена
форма). Се препорачува да побарате од вашата аптека да организира
испорака на вашиот лек дома или замолете некоj да го земе наместо вас и
да ви го донесе.

Ако не можете да стапите во контакт со вашиот доктор,
jавете се на Националната дежурна линиjа за коронавирус
на 1800 020 080 или на телефонската линиjа на NSW Health за
поддршка дома во негата од COVID-19 и грип на 1800 960 933,
и тие ќе можат да проверат дали ги исполнувате условите за
антивирусни лекови.
July 2022 © NSW Health. SHPN (HP NSW) 220596 – 8 Macedonian

