PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Tờ thông tin Evusheld: Một kháng thể đơn dòng
hoạt động lâu dài để ngăn ngừa COVID-19
(Dành cho bệnh nhân, cha mẹ & người chăm sóc)
H: Evusheld là gì?
Evusheld là một liệu pháp kháng thể đơn dòng (mAb) tác dụng kéo dài. Nó được sử
dụng để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 ở những người chưa từng tiếp xúc với căn
bệnh này.
H: Evusheld được dùng như thế nào?
Evusheld được tiêm hai mũi cùng một buổi hẹn. Một mũi thường được tiêm vào mỗi
cơ mông.
H: Ai có thể nhận Evusheld?
Evusheld dành cho:
 Người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên có cân nặng ít nhất 88 pound (40
kg),
 Những ai hiện không bị nhiễm COVID-19 và gần đây chưa từng tiếp xúc gần với
người bị nhiễm và những ai
 Suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng do tình trạng bệnh lý hoặc
các loại thuốc hoặc phương pháp điều trị ức chế miễn dịch, hoặc
 Không thể chủng ngừa COVID-19 do chống chỉ định y tế.
H: Ai KHÔNG nên dùng Evusheld?
Evusheld không nên dùng cho những người đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với
bất kỳ thành phần nào trong đó. Trước khi dùng Evusheld, hãy thảo luận với nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn:
 Bị dị ứng
 Uống thuốc làm loãng máu
 Bị rối loạn chảy máu
 Có thai
 Bị bệnh tim
 Đang dùng các loại thuốc khác,
bao gồm chất bổ sung
 Bị bệnh nghiêm trọng khác
 Có thể mang thai
 Đã bị đột quỵ


Đang cho con bú
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Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như
bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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