ﱠ
ﺗﻌﺮف ﻋ� ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺻﺎبﺔ بﺠﺪري اﻟﻘﺮود
�ﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻔﺢ:

•
•

َ
اﻟﺮﺋ��
اﻟﻌ َﺮض
ي

•
•

أن �ﻈﻬﺮ ﻋ� ﺷكﻞ ﻧﺘﻮءات ،أو ﺑﺜﻮر ،أو دﻣﺎﻣﻞ ،أو ﺗﻘﺮﺣﺎت ،أو ش
ﺗﻘ� اﻟﺠﻠﺪ
أن �ﻈﻬﺮ ف� أي ﻣكﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ،بﻤﺎ ف� ذﻟﻚ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠ�ﺔ ،ش
واﻟ�ج ،واﻟﻔﻢ ،واﻟ�ﺪﻳﻦ،
ي
ي
واﻟﻮﺟﻪ
ف
ف
ش
أن �ﻈﻬﺮ ي� ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة أو أن ﻳﻨت� ي� كﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﺴﻢ
�
ﻣﺆﻟﻤﺎ )ﺧﺎﺻﺔ إن كﺎن داﺧﻞ اﻟﻔﻢ أو ش
اﻟ�ج(
أن �ﺴبﺐ اﻟﺤﻜﺔ و�ﻜﻮن

اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي

اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻷﻋﺮاض اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا

•

ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻐﺪد
اﻟﻠ�ﻤﻔﺎو�ﺔ

اﻟﺘﻌﺐ وآﻻم اﻟﻌﻀﻼت
واﻟﺼﺪاع

اﻟﺤ�/اﻟﻘﺸﻌ��ﺮة

اﻷﻋﺮاض اﻟﺜﺎﻧ��ﺔ

•

�ﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻷﻋﺮاض اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
ف� ﺧﻼل ﻣﺪة تﺗ�اوح ي ف
ﺑن ﻳﻮم واﺣﺪ وأر�ﻌﺔ أ�ﺎم ﻗبﻞ أو
ي
بﻌﺪ بﺪء ﻇﻬﻮر اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي
ين
اﻟﻤﺼﺎﺑن
ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬە اﻷﻋﺮاض ﻋ� كﻞ

ً
ﺑن  5أ�ﺎم و� 21
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗبﺪأ اﻷﻋﺮاض ف� ﺧﻼل ﻣﺪة تﺗ�اوح ي ف
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪوى
ي
�
�ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي أن �ﻈﻬﺮ بﺄﺷكﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻧﻈﺮ أدﻧﺎە( .ﻣﻼﺣﻈﺔ� :ﻤﻜﻦ أن �ﻜﻮن اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻫﺬە اﻷﻣﺜﻠﺔ.

اﺗﺼﻞ بﻄﺒيبﻚ ﻋ� اﻟﻔﻮر إن ﻻﺣﻈﺖ ﻇﻬﻮر ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي أو اﻟﺘﻬﺎبﺎت ﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻬﺎ �
ﺳببﺎ ﻋ� أي ﺟﺰء ﻣﻦ
�
أبﺪا ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺼﺎب أو ُ� َ
ﺸتبﻪ ف ي� إﺻﺎﺑﺘﻪ
�ﺴﺘﻬﻦ ﺑﻬﺬە اﻷﻋﺮاض
ﺟﺴﻤﻚ .ﻻ
ِ
بﺠﺪري اﻟﻘﺮود.
�
ﻣﺼﺎبﺎ بﺠﺪري اﻟﻘﺮود ،اﺗﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻧتﺸﺎر اﻟﻌﺪوى ،بﻤﺎ
إ� أن ﻳثبﺖ ﻋﺪم أﻧﻚ ﻟﺴﺖ
.
ف ي� ذﻟﻚ ﺗﻐﻄ�ﺔ اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻵﺧ��ﻦ اﻧﻈﺮ .ph.lacounty.gov/monkeypoxisolation
إن ﻟﻢ �ﻜﻦ ﻟﺪ�ﻚ ﻃﺒ�ﺐ:
�
• ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑ�دارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ� اﻟﺮﻗﻢ ) 1-833- 540-0473ﻣﺘﺎح كﻞ أ�ﺎم اﻷﺳﺒ�ع ﻣﻦ  8ﺻبﺎﺣﺎ إ�
ً
ﻣﺴﺎء(،
8:30
• أو اذﻫﺐ إ� أﻗﺮب ﻋ�ﺎدة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺠنﺴ�ﺔ ﺗﺎبﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻤ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﺪري اﻟﻘﺮود ،زر اﻟﻤﻮﻗﻊ:
ph.lacounty.gov/Monkeypox
ﱠ
ﺗﻌﺮف ﻋ� ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺻﺎبﺔ بﺠﺪري اﻟﻘﺮود 31 ،أﻏﺴﻄﺲ ARABIC-2022

اﻣﺴﺢ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎبﺔ
اﻟ��ﻌﺔ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋ�
اﻟﻤﻮﻗﻊ

