
Бидете безбедни

КОВИД-19 е сериозна болест и сите луѓе што живеат
со ХИВ треба да ги преземат сите препорачани
превентивни мерки за да ја минимизираат
изложеноста и да спречат инфицирање со корона
вирусот што предизвикува КОВИД-19. 

Како и кај општата популација, така и постарите лица
шшто живеат со ХИВ или лицата со ХИВ, кои што
имаат проблеми со срцето или белите дробови имаат
поголем ризик да бидат инфицирани со вирусот и да
манифестираат посериозни симптоми.

Сè повеќе ќе учиме за тоа како ХИВ и КОВИД-19
заедно влијаат врз здравјето на луѓето што живеат со
ХИВ во земји и заедници кои се соочуваат и со двете
епиепидемии. Сознанијата за иновациите или
прилагодувањето на услугите за да се минимизира
влијанието врз луѓето што живеат со ХИВ, ќе бидат
споделени и репродуцирани штом ќе станат достапни.
Додека не се добијат повеќе информации за вирусот,
луѓето што живеат со ХИВ, особено оние со напредна
или слабо контролирана ХИВ-инфекција, треба да
бибидат претпазливи и да обрнат внимание на мерките
и препораките за превенција. Исто така е важно луѓето
што живеат со ХИВ кои земаат антиретровирусни
лекови да добијат терапија за повеќе месеци.

Мерки на претпазливост што треба
да ги следат луѓето што живеат со
ХИВ и клучните популации за да се
спречи инфекција со КОВИД-19

Останете информирани
           ·    Запознајте се со фактите за КОВИД-19 
             и секогаш информирајте се од сигурен 
            извор на информации, како што е 
          Светската здравствена организација: 
      https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019.

Бидете подготвени

Поддржете се себеси и 
луѓето околу вас
• Избувнувањето на КОВИД-19 може да предизвика 
 страв и вознемиреност – секој е повикан да се грижи 
 за себе и да се поврзе со најблиските. Луѓето што 
 живеат со ХИВ и нивните заедници имаат децениско 
 искуство на издржливост, преживување и просперитет 
 и можат да ја искористат својата богата заедничка 

Поврзување со други луѓе. 
Споделете ги вашите грижи и 
тоа како се чувствувате со пријател 
или член на семејството.

Спречете ја стигмата и 
информирајте се за вашите 
права

Лекување на КОВИД-19
Лекувањето на КОВИД-19 е сè уште во 
фаза на истражување и неколку 
рандомизирани клинички 
истражувања се во тек за да се утврди 
дали некои антиретровирусни лекови 
што се користат за лекување на ХИВ 
мможе да бидат корисни и во лекувањето 
на КОВИД-19. Многу други можни терапии, 
исто така, се тестираат во добро осмислени клинички 
                                            истражувања. Со оглед на тоа дека 
                                                 истражувањата не се завршени, 
                                                    рано е да се каже дали 
                                                      антиретровирусни лекови 
                                                                                                              или други лекови се 
                                                     делотворни во лекувањето 
                                                   на КОВИД-19. Едно 
                                                неодамнешното клиничко 
                                       истражување покажа дека нема 
                       значителна корист од употребата на 
                       антиретровирусниот лек lopinavir/ritonavir 
                       (позн                       (познат како Kaletra или Aluvia) за лекување 
                       на КОВИД-19.

Преведено и прилагодено од 
Здружение ЗАЕДНО ПОСИЛНИ


