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ا عن هذە األمثلة. أدناە)انظر ( بأشكال مختلفة �مكن للطفح الجلدي أن �ظهر    . مالحظة: �مكن أن �كون الطفح الجلدي مختلف�
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 �مكن لهذا الطفح:  الطفح الجلدي
 أو تق�ش الجلد ،أو تقرحات ،أو دمامل ،أو بثور  ،نتوءاتأن �ظهر ع� شكل  •
ي أي مكان من الجسم •

ي  ،أن �ظهر �ف
ج ،األعضاء التناسل�ة ذلك بما �ف   ،وال�دين ،والفم ،وال�ش

 والوجه 
ي منطقة واحدة أو  �ظهر أن  •

ي كافة أنحاء الجسمأن �ف
 ينت�ش �ف

ج)  • ا (خاصة إن كان داخل الفم أو ال�ش  أن �سبب الحكة و�كون مؤلم�

�ة
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 األعراض المشابهة ألعراض االنفلونزا 
 

 

�مكن أن تظهر األعراض المشابهة ألعراض االنفلونزا   •
ف  اوح بني ي خالل مدة ت�ت

أر�عة أ�ام قبل أو واحد و يوم  �ف
 بعد بدء ظهور الطفح الجلدي

ف تظهر هذە األعراض ع�   ال  •  كل المصابني
التعب وآالم العضالت  الح�/القشع��رة 

 الصداع و 
تضخم الغدد  

 الل�مفاو�ة 

 

ا  إن الحظت ظهور طفح جلدي أو التهابات اتصل بطبيبك ع� الفور ع� أي جزء من  ال تعرف لها سبب�
ا جسمك. ال �ستهِ  ي إصابته شتبَ تعرضت لشخص مصاب أو �ُ  إذا كنت قد خاصة  ،ن بهذە األعراض أبد�

ه �ف
 القرود.  بجدري

 
ا إ� أن يثبت عدم  بما  ،من خطر انتشار العدوىلحد ل الالزمة الخطواتبجدري القرود، اتخذ  أنك لست مصاب�

ي ذلك تغط�ة الطفح الجلدي واالبتعاد عن اآلخ��ن. انظر 
 .  ph.lacounty.gov/monkeypoxisolation�ف

 
 طب�ب:  د�كل إن لم �كن 

ا   8األسب�ع من  أ�ام كل  متاح( 0473-540 -833-1الصحة العامة ع� الرقم   �دارةاتصل بف •   إ� صباح�
 مساًء)، 8:30

   العامةلصحة إلدارة االجنس�ة تابعة لصحة لع�ادة أقرب  اذهب إ�أو  •
 

 
ً
ف األعراض  تبدأ   ما  عادة اوح بني ي خالل مدة ت�ت

ا   21أ�ام و 5�ف  من التعرض للعدوى  يوم�

رمز االستجابة  امسح 
للعثور ع�   ال��عة

 موقع ال

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/sexualhealthclinicschedule.pdf

