
Leczenie przeciw COVID-19 może obniżyć ilość wirusa w organizmie, złagodzić objawy i pomóc 
uniknąć hospitalizacji. Leczenie przynosi najlepsze efekty, jeśli podejmie się je zaraz po zachorowaniu, 
dlatego ważne jest, aby po wystąpieniu objawów COVID-19, jak najszybciej zrobić test. 
Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy skontaktować się ze świadczeniodawcą lub zadzwonić 
pod numer 212-268-4319, aby zapytać o leczenie.

Leczenie przeciw COVID-19 jest już dostępne 

Jakie rodzaje leczenia są dostępne?
Najczęstszym sposobem leczenia są doustne 
leki przeciwwirusowe (tabletki przyjmowane 
przez pięć dni). Osoby w wieku 12 lat i starsze, 
u których objawy pojawiły się w ciągu ostatnich 
pięciu dni, mogą otrzymać doustne leki 
przeciwwirusowe, jeśli się do tego kwalifikują.

Osoby poniżej 12 roku życia lub osoby, które 
nie mogą przyjmować doustnych leków 
przeciwwirusowych, mogą otrzymać inne 
rodzaje leczenia.

Kto kwalifikuje się do leczenia? 
Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu 
na obecność COVID-19 (przy użyciu dowolnego 
rodzaju testu) i mają objawy, mogą kwalifikować 
się do leczenia.
Zapytaj o leczenie, zwłaszcza jeśli: 
•  masz 65 lat i więcej 
•  posiadasz współistniejące schorzenia, takie jak 

otyłość, cukrzyca, choroby serca, płuc, nerek, 
osłabiony system odpornościowy lub jesteś 
w ciąży

Poinformuj swojego świadczeniodawcę o 
przyjmowaniu jakichkolwiek leków, ponieważ 
może to mieć wpływ na rodzaj leczenia, jakie 
możesz otrzymać.

Jak mogę uzyskać leczenie? 
Jeśli wynik testu jest pozytywny, natychmiast 
zadzwoń do swojego świadczeniodawcy. 
Świadczeniodawca może przepisać Ci doustne leki 
przeciwwirusowe, jeśli kwalifikujesz się do leczenia, 
lub pomóc Ci znaleźć inne opcje leczenia.

Możesz też:
•  Znaleźć placówkę „Test & Treat” (Test i leczenie) 

w NYC Health + Hospitals na stronie  
nyc.gov/covidtest lub dzwoniąc pod numer 
212-268-4319 lub 311.

•  Odwiedź federalny lokalizator „Test to Treat” 
(Od testu po leczenie) na stronie  
aspr.hhs.gov/TestToTreat.

Jaki jest koszt leczenia? 
Doustne leczenie przeciwwirusowe jest obecnie 
bezpłatne. Inne rodzaje leczenia mogą wiązać 
się z kosztami – sprawdź w placówce, w której 
odbywa się leczenie, oraz w swoim planie 
zdrowotnym, czy istnieje możliwość podziału 
kosztów. NYC Health + Hospitals zapewni 
leczenie i opiekę niezależnie od statusu 
imigracyjnego lub możliwości zapłaty. 
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Szczepienie to najlepszy sposób ochrony siebie, swojej rodziny i  
społeczności przed wirusem COVID-19. Aby znaleźć punkt szczepień,  

wejdź na stronę nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer 877-829-4692.

?

https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://nyc.gov/vaccinefinder

