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 االنعزال ؟  یجب متى

 

 علیك ان تقوم بالعزل المنزلي اذا:
 یستبعدھا الطبیب.  من المشتبھ ان تكون مصاب بجدري القردة، حتى   •
 اه.  باألنشطة المحدودة أو الطبیعیة المذكورة ادنمعاودة القیام  تطابق معاییر    لدیك جدري القردة، حتى •

 طبیب.  ابق في المنزل، اال اذا اضطررت الذھاب الى الطوارئ  او رؤیة  
 

 عندما تطابق كافة ھذه المعاییر:  القیام باألنشطة المحدودة خارج المنزل معاودةبإمكانك 
 

 ؛ ودواء لتخفیض الحرارة   ساعة على األقل دون ان تستخدم   ٤۸لمدة  او عوارض تنفسیة    لم یكن لدیك حرارة •
 األقل؛ وساعة على   ٤۸لمدة    جدیدةتقرحات  لم تظھر   •
 حات)ظھرت في مكان التقروطبقة جدیدة من الجلد قد    سقطتالتي  شفائھا بالكامل (كالقشور  تغطیتھا، فقد تم  التي ال یمكن  تقرحات   أي   •

 
او الزیارات غیر  اّال تتضمن االحتكاك الجسدي مع اآلخرین األنشطة المحدودة خارج المنزل على شرط  عندما تطابق ھذه المعاییر ، یمكنك معاودة  

 إلتباعھا خارج المنزل في األسفل)  الموجودة في التدابیر الوقائیة   التدابیر الوقائیة. علیك اتّباع  المربع ادناه) (انظر الى    المقلقةلألماكن  الضروریة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فحصھم.  من  حتى یحصلوا على نتیجة سلبیة    في اصابتھم بجدري القردةیشتبھ   و األشخاص الذین  تم تشخیصھم  ھذه اإلرشادات لألشخاص الذین  
 ومالجئ المشّردین.  كالمراكز اإلصالحیة  التي یتجّمع فیھا الناس  في الرعایة الطبیة أو في األماكن  تتوفر إرشادات أخرى لألشخاص  

 
 وتخفیف من انتشار جدري القردة.  اتّباع ھذه اإلرشادات لحمایة اآلخرین  من المھم    

 كیف ینتشر جدري القردة  
 :ینتشر من خالل  ان  جدري القردةل  یمكن
   القردةلشخص مصاب  بجدري  السوائل الجسدیة جروح او  قشور    الجلدي اوبطفح كاك الجسدي المباشر  االحت •
كالنزف من تقرحات الجلد او اللعاب المالمس  ،  الجھاز التنفسي لشخص مصاب بجدري القردةافرازات    سوائل الجسم او  احتكاك مع •

 لتقرحات الفم.  
  بجدري القردة.  ) التي قد المست تقرحات او السوائل الجسدیة لشخص مصاب  مالمسة أداة حادة (كاالبرة •
لم یتم  و  التي قد المست تقرحات او السوائل الجسدیة لشخص مصاب بجدري القردة)  األغراض (كالثیاب والفراش والمناشف  المسةم •

   صابة بجدري القردة بھذه الطریقة ھي منخفضة).. (مالحظة: أعلنت مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا ان خطورة اإلتنظیفھا
 

واختفاء القشور وظھور طبقة    حتى شفاء الطفح الجلديعندما تبدأ العوارض   ان ینشر المرض لآلخرینبإمكان الشخص المصاب بجدري القردة  
 أسابیع.  ٤-۲جلد جدیدة. وھذا عادةً ما یتطلب 

 
  ، وأیضا من خالل المخالطة اثناء او بعد الوالدة.  المشیمةینقل العدوى الى الجنین من خالل ان  الحامل  الشخص بإمكان  

 ph.lacounty.gov/monkeypoxأسئلة جدري القردة الشائعة الموجودة على  للمزید من المعلومات ، زر  

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/about.htm
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 العودة الى العمل 
 
 على شرط* ان:  بشكل شخصي  الى العمل  العودة    األنشطة المحدودة خارج المنزل، یمكنكلمعاودة  المذكورة أعاله  كنت تطابق المعاییر   ذا  ا

 و  ؛ العمل في المجال الجنسيوالجمالیات وبالتدلیك االحتكاك مع االخرین كالعالج  الرعایة الجسدیة او  یكون عملك الیشمل   •
 (انظر الى المربع ادناه)؛ وال تعمل في أماكن مقلقة   •
 لیس بإمكانك العمل عن بعد •

 
الترخیص السالمة والصحة المھنیة في كالیفورنیا او  تبعًا الدارة  زائدة  رئیسك ان كان ھناك متطلبات *قبل العودة للعمل، تأكد من    والتصدیق.  ھیئات 

 
الى  الطبیعیة (انظر  القیام باألنشطة  حتى تطابقھا لمعاودة  العودة الى العمل بشكل شخصي  ال ینبغي علیك  معاییر العودة الى العمل،  ان كنت ال تطابق 

 األسفل)
 

 العودة الى المدرسة  
 

، یمكن ان یعودوا الى  لمعاودة األنشطة المحدودة خارج المنزل  ویطابقون المعاییر المذكورة أعالهیبلغون الثمانیة من العمر وما فوق  األطفال الذین  
، الخرینمخالطة ااّال یشاركون في األنشطة التي ال تتضمن  ، على شرط بشكل شخصيبعد المدرسة، الخ)  واألماكن األخرى (كبرامج قبل/المدرسة  

 التي فیھا أي احتكاك.  كالریاضة  
 

(انظر  األنشطة العادیة  لمعاودة  الى ان یطابقون المعاییر  الحضانة او المدرسة  العمر ال ینبغي علیھم ان یعودوا الى  الثمانیة من  األطفال الذین لم یبلغوا  
 ).ادناه

 

 
 .یمكنك معاودة النشاطات الطبیعیة عندما:

 
 و  قد ظھرت في أماكن التقرحات)قد سقطت وطبقة جدیدة من الجلد  شُفیت (كقشور الجروح  التقرحات قد    كافة •

 
 دواء لتخفیف الحرارة  دون استخدام  ساعة على األقل    ٤۸، قد اختفت لأي عوارض أخرى، كالحرارة •

 
وھذا بسبب بقاء إحتمالیة بقاء  حتى بعد شفاء تقرحاتك الجلدیة.  لشریك جنسي نقل جدري القردة  قد یكون ھناك احتمالیة : مالحظة عن ممارسة الجنس 

أسبوع، اذا كنت ستمارس الجنس    ۱۲مدة  یُنصح استخدام الواقي الذكري لان نعلم المزید،    ىإلواألعضاء التناسلیة األخرى.  السائل المنوي  في  المرض  
 .  بعد انتھاء فترة العزل

 

 طق المقلقة  المنا                                                     
 

 تشمل المناطق المقلقة:  
 المخدرات  السكنیة للمعالجة من  والمراكز    والمھّجرین والطوارئ  مالجئ المشردین •
 مراكز الرعایة   •
  والمحلیة الحكومیة  اإلصالحیة ومنشآت االحتجاز المراكز   •
 تتطلّب الرعایة الجسدیة ، والخدمات المنزلیة التي ومراكز العنایة بالمسنین  ، المطّولةالعنایة  •
یُفترض ان یكون ھناك حیث  سن ما قبل المدرسة  سن الرضاعة حتى  باألطفال من  تھتم  والحضانة التي  مراكز الرعایة باألطفال •

 والتفاعل بشكل عاموالنظافة  واإلطعام  واستخدام المراحیض  لتغییر الحفاضات  دي احتكاك جس
الذین او ما فوق  سنوات ۸تقدم الرعایة لألطفال تحت عمر  التي    المدرسة)برامج قبل/ ما بعد  (  األخرىوالمراكز   k-12مدارس   •

مباشرة مع  ، اذا كانت مھام العمل  رعایة جسدیةیتطلّبون    .  األطفال أولئكتتطلّب رعایة جسدیة 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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                                                                                                                                                    تعل�مات
  .                               تدابیر وقائیة في المنزل                                                                                      

 لمعاودة القیام باالنشطة العادیة.  معاییر  تطابق  ان    ىإلاتبع ھذه التعلیمات لحمایة اآلخرین في المنزل  
 مغطاة (انظر الى قسم التقرحات الجلدیة في األسفل)بقاء التقرحات الجلدیة  •
 األشخاص والحیوانات التي تعیش معھامخالطة تجنّب  •

 
o   امكناذا  منفصلة  في غرفة  نَم 
o  السیطرة على االمراض  مراكز  واتّبع اإلرشادات على صفحة  ، نظّفھ وطھّره  لم یُمكنواذا  مرحاض منفصل اذا امكن.  استخدم

   األخرى الغیر الرعایة الصحیة.تطھیر المنزل واألماكن  والوقایة منھا  
o   في الغرفة نفسھا.  الذي تقضیھ مع اآلخرین  قلل الوقت 

و  او القفازات، و/ا/جمیع التقرحات الجلدیة بالثیاب، ومعك، قم بتغطیة  بحاجة لقضاء الوقت في الغرفة ذاتھا مع احد یعیش  اذا كنت  
(اذا    الموجود معك في الغرفة نفسھاان علیك وعلى الشخص الى  وقلل من أي احتكاك جسدي. باإلضافة    مالئمالضمادات بشكل  

للقاء    في مسافة ستة اقدام)عندما تكون ھناك مخالطة ( قناع للوجھ أو جھاز تنفسيوما فوق) بارتداء  سنتان    ھذا األخیر  عمر  كان
الذین یعانون من نقص المناعة او الذین كان لدیھم  اوالمرضعات او  والحوامل  اان تتجنب مخالطة األطفال  مطّول. من المھم،  

 لمرض الشدید.  لقد یكونوا في خطر اكبر  حیث قد  التھاب الجلدي التحسسي او االكزیما  
الشفويوالنوم في الفراش ذاتھ، والقیام  واالحتضان، والتدلیك، والتقبیل، تجنّب المعانقة،   • األعضاء  المھبلي، او مالمسة  و  الشرجيو  بالجنس 

، والتي  األغراض التي قد استخدمتھا مع االخرین او الحیواناتالجسدي مع االخرین. ال تشارك رج اآلخرین، او االحتكاك  شالتناسلیة او  
تنظیفھا وتعقیمھا (انظر الى ما  واألكواب وااللكترونیات ضمن األغراض األخرى، اّال اذا تم  األواني  وتشمل الشراشف والمناشف والثیاب 

 ادناه)
 تقرح جلدي. نظّفھا بنفسك ان امكن.  األشیاء التي تم لمسھا بواسطة  ونظّف وعقّم    استخدمتالثیاب التي لُبست او  قم بغسیل او تعقیم   •
او  عادیة او شراشف ضد الماء  شراشف  وذلك من خالل وضع  التي ال یمكن غسیلھا  والمواد المسامیة األخرى  األثاث المنّجد  تجنّب تلویث  •

 او اقمشة علیھا.  مالءات  
ان یقوموا بغسل االیدي  احتكاك مباشر مع التقرحات الجلدیة. على المقیمین في المنزل  قم بغسل األیدي بتكرار خالل النھار، خاصة بعد   •

  ٪  كحول على األقل.  ٦۰معقم االیدي الكحولي الذي یحتوي على  ثانیة او    ۲۰الصابون والماء لمدة    بتكرار أیضًا. استخدم
 
 
 
 
 

 

 لص من النفایات  التخالتنظیف والتعقیم و

خض او التعامل مع الغسیل المتسخ  ال یجب  ة ومعقّم.  دافئیاه مآلة الغسیل مع  في  یمكن ان تُغسل (كالشراشف والمناشف والثیاب)    الغسیل •
 بطریقة قد تؤدي الى انتشار الجزیئات المُعدیة.  

 
o لالستخدام الواحد وقناع  قفّازات  ان یرتدي  لتخفیف من تعرضھ للمرض،  ، ، فعلى ذلك الشخصاذا كان ھناك من یتعامل مع غسیلك

 .  احتكاك مع غسیل متسخیتعرض الى  الذي قد  جلد مكشوف  وتغطیة أي    مناسب للوجھ
 

وجھاز  االرتداد على األقل فقازات لالستخدام الواحد  ھناك من یقوم بھذا العمل، فعلیھم  اذا كان  بتكرر األغراض الملموسة.  قم بتظیف وتطھیر   •
 تنفسي. 
o لالطباق.  وصابون غسّالة الصحون او بالید مع میاه دافئة  یجب ان تُنظّف في  وأدوات االكل    الصحون 

 
o   صفحة وكالة  زر    -العدید من المنظفات والمطھرات المنزلیة العادیةمن الممكن استخدام  .  یجب ان تُنظّف وتُعقّماألماكن المتسخة

المطھرات  ل الحمایة البیئیة  المسجلة.  الئحة 
 

   منزلكالمصنعة ؛ تأكد ان المنتج یناسب تعلیمات الشركة  اقرأ 

 جسمك  تخفیف خطر انتشار التقرحات الماكن مختلفة في  
 ون لمنع نقل المرض الى العیتجنّب استخدام العدسات الالصقة   •
 األماكن التي فیھا التقرحات  تجنّب حالقة  •

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/home-disinfection.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/home-disinfection.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/home-disinfection.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
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  ثاً. قد یؤثر التلوث على او اذا المنزل كان ملواذا كان ذلك مذكور بالتعلیمات  نظّف المنزل بواسطة المیاه والصابون

 علمیة التعقیم.  
  عند اللزوم.  من فعّالیة المنتج. اعد الكّرة  المذكور لتأكد    معیّنللوقت الالمكان ان مبلًال  اتبع تعلیمات الوقت، على 

 
مھمالت مخططة.  ذات االستعمال الواحد عن باقي النفایات في  القفازات والضمادات والمناشف الورقیة  قم بتفریق النفایات:   • قم باغالق سلة 

 . زات عند رمي النفایاتفي مكب النفایات. ارتِد القفاكیس وارمیھ  ال
النصائح  للمزید من المعلومات ومنھا   ز غیر الرعایة الصحیةالمنزل والمراك  على التعقیمتعلیمات    مراكز السیطرة على االمراض والوقایةزر موقع  

 حول التنظیف خالل وبعد جدري القردة.  
 

                 تقرحات جلدیة                                                                                                                 

 اذا كنت تعیش او تخالط اآلخرین  لم تُشفى بعد بقدر المستطاع  قم بتغطیة  التقرحات الجلدیة التي  
الثیاب او  • التدفق  نفاذة (التي تسمح للھواء في  ضمادة شبھ او   شریط اإلسعافات األولیة الالصقمع  شاش غطَّ التقرحات الجلدیة بواسطة 

 . مع شاش او ما شابھ  السوائل) كالتیغادیرمولیس 
 ارتِد القفازات لتغطیة التقرحات على الیدین.  •
 امنع التقرحات من لمس األشخاص او األغراض التي قد تُستعمل من قبل اآلخرین.   •
او القیح او  اللتھابات أخرى كالحمى  عالمات  اطلب الرعایة الطبیة اذا كان ھناك  بالتقرحات. على العنایة مقدم الرعایة الصحیة اتبع نصائح  •

 واالحمرار والتورم في الجلد حول أماكن التقرحات.  ازدیاد الحرارة  
من القفازات. اذا كنت حینماواغسل یدیك  ذات االستعمال الواحد  قفازات  الارتِد    -غیّر الضمادات بنفسك اذا امكن • بحاجة الى   تتخلّص 

 كمام  وثیاب ذات اال، قفازات أحادیة االستعمال  یساعدك ان یرتدي على األقلالشخص الذي  على في التنظیف او تغطیة التقرحات، مساعدة  
لكیفیة میم.  اقرأ أعاله  التقرحات خالل غیار التضیجب غسلھا مباشرة اذا لمست للوجھ مناسب او جھاز تنفسي. أي قطعة ثیاب    وقناع

 دات والقفازات)النفایات (كالضماالتخلص من 

 
 اقنعة الوجھ واألجھزة التنفسیة  

قد الى ان تُشفى جمیع التقرحات والعوارض األخرى  األوقات عندما تكون على احتكاك مع االخرین  جھاز تنفسي او قناع مناسب في جمیع  ارتِد  
 ساعة على األقل.   ٤۸زالت لمدة  

عندما تكون مع االخرین ارتداء قناع الوجھ او جھاز تنفسي  بیُنصح للسالمة، . افرازات الجھاز التنفسيمن الممكن ان ینتقل جدري القردة من خالل 
معك. األجھزة التنفسیةقناع مناسب او جھاز تنفسي اذا كانوا  االسرة بارتداء  افراد   ، علىباإلضافة.  مرضكطوال فترة   و  N95مثل   سیتواجدون 

KN95  وKF94   .تؤمن الحمایة األفضل 
 
 
 

     ة                                                                                                                            حیوانات الیف
تجنّب مخالطة الحیونات واتبع  مخالطة شخص مریض وبامكانھا نقل العدوى الى االخرین.  من الممكن ان تتعرض الحیونات الى المرض من خالل  

مداعبة واحتضان  المخالطة تتضمن  اذا كان لدیك حیوان الیف.    حیوانات في المنزل  حول  التعلیمات على صفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة
 ومشاركة األكل.  لعق ومشاركة أماكن النوم  و عناق وتقبیلو

الضمادات    مغطى بالكامل بواسطة الثیاب و/او القفازات و/اوالجلدیة/ الطفح الجلدي  التقرحات  لتمشیة حیوانك في الخارج، تأكد ان  اذا كنت بحاجة الى 
 عندما تكون خارج المنزل.  وارتِد قناع مناسب 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/prevention/pets-in-homes.html
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بجدري القردةتعلیمات العزل لألشخاص الذین أصابوا    

 جدري القردة

 

                                                                                                                  لخارج المنزل  ئیة اق تدابیر و

 علیك الخروج في حالة طوارئ لرؤیة طبیب:اذا كنت تمارس العزل المنزلي ولكن  
بقدرة المستطاع بینك وبین  المزدحمة. حافظ على مسافة  تجنّب األوقات    الوحید، قُد بنفسك اذا امكن. اذا كانت المواصالت العامة حلّكَ  •

 المفتوحة.    نوافذال
الثیاب او الضمادات (قم   •  إقرأ تقرحات الجلد أعاله )بتغطیة أي تقرحات غیر شافیة بواسطة 
 وأجھزة التنفس أعاله )عندما تكون مع االخرین (إقرأ اقنعة الوجھ ارتِد دائًما قناع مناسب او جھاز تنفسي   •
 مالمسة التقرحات.  معقم الیدین الكحولي وتجنب  الیدین بتكرار بالصابون والمیاه او اغسل  •

 
 المحدودة خارج المنزل:معاییر معاودة القیام باالنشطة كافة  مع اذا كنت تطابق 

التدابیر الوقائیة المذكورة أعاله   •  اتبع 
، الخ) او القیام بزیارات ال تمارس نشاطات تتضمن   •  غیر ضروریة لالماكن المقلقة (اقرا المربع أعاله )االحتكاك (كالتدلیك، اھتمام بالبشرة 
مع االخرین  • المناشف او اغراضك الشخصیة   ال تشارك 
 حمامات البخار والنوادي والحفالت وتجنّب الذھاب الى الحانات  •
 اك الجنسي.  كالتقبیل واالحتضان واالحتكي المباشر او الحمیم مع االخرین االحتكاك الجسدتجنّب   •

 
 معرضین للمرضالقریبین منك انھم قد یكونوا    اخبر

                                                                                             

 
 

واي احد كان لدیك مع شركائك الجنسییتحدث  یأخذوا بعین االعتبار افعل ذلك بأسرع وقت ممكن لو/او مطّول منذ بدء العوارض.   احتكاك حمیمن 
قد یمنع اإلصابة بجدري القردة او التخفیف من الحصول على اللقاح بعد التعّرض  على لقاح جدري القردة سابقًا).  الحصول على اللقاح (ان لم یحصلوا 

 حدیّنھ. وعلیھم الحذر من أي عوارض لجدري القردة.  
 

 الرجاء الرد على االتصاالت من قبل الصحة العامة 
  
 

قبل وبعد ظھور العوارض. وھذا لمعرفة  لیسألوا عن األنشطة التي قمت بھا  سیتواصلون معك  الرجاء الرد على االتصاالت من قبل الصحة العامة.  
ان كنت بحاجة للعالج او اذا ذھبت الى  قد تعرضوا لجدري القردة. سیسألون ولتساعدھم على تحدید االفراد الذین  كیف تعرضت لجدري القردة  

 المستشفى.  
 

 
 

 علوماتالم��د من الم
 

  عندما تكون مریضاً او صفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا    صحة عامة.مقاطعة لوس انجلیس.غوف/جدري القردةلدیك أي أسئلة زر  اذا  
 للمزید من المعلومات.  

مقدم الرعایة او لدیك أسئلة عن العزل  ۸مفتوح یومیًا من  -۰٤۷۳-٥٤۰-۸۳۳-۱، اتصل على مركز االتصاالت للصحة العامة على ان لم یكن لدیك 
 مساءً.   ۸:۳۰صباحا حتى  

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/index.html

	كيف ينتشر جدري القردة

