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 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

 
 ما ھو جدري القرود؟ .1

 

وھو تابع لنفس عاجدري القرود مرض معٍد یسببھ فیروس جدري القرود الجدري   عوارض  ، الفیروس الذي یسبب الجدري. انئلة فاریوال، 
 نادرا ما تكون قاتلة. ان جدري القردة غیر متعلق بجدري الماء. و   أخفمتشابھا، ولكن عوارض جدري القردة  وجدري القردة  

 
في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحث. تم تسجیل أول حالة إصابة بشریة بجدري القرود عام   1958في عام  جدري القردة تم اكتشاف 

حاالت الارتبطت جمیع  و جدري القرود لدى أشخاص في العدید من بلدان وسط وغرب إفریقیا. حاالت وقد تم اإلبالغ سابقًا عن   .1970
 السفر الدولي إلى البلدان التي یُعرف أن المرض یحدث فیھا أو من خالل الحیوانات المستوردة.تقریبًا لدى األشخاص في الوالیات المتحدة ب

 
بما في ذلك الوالیات المتحدة. الطریقة الرئیسیة    البلدان،انتشر مرض جدري القرود بشكل كبیر في العدید من ، ۲۰۲۲أیار مایو/ ولكن منذ

خاصة أثناء النشاط الجنسي. في حین   األعراض،لإلصابة بالعدوى ھي من خالل االتصال الوثیق والحمیم مع األشخاص الذین تظھر علیھم  
أسابیع. اللقاحات   4-2ن في غضون فإن معظم الناس ال یحتاجون إلى رعایة في المستشفى ویتعافو   بشدة،أن بعض الناس یمكن أن یمرضوا 

 والعالجات المضادة للفیروسات متاحة لجدري القرود.

 .2022) حول تفشي مرض جدري القردة في الوالیات المتحدة FAQsاألسئلة المتداولة التالیة (
 

 
 ما ھي عالمات وأعراض مرض جدري القرود؟ .2

 
 التعرض للفیروس.أسابیع من    3تبدأ أعراض جدري القرود عادة في غضون 

 
 أكثر األعراض شیوعًا ھو الطفح الجلدي الذي قد: 

یبدو وكأنھ نتوءات أو بثور أو قشور. سوف یمر بعدة مراحل قبل الشفاء. بشكل عام، یبدأ الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء  •
مسطحة، ثم یتحول إلى نتوءات. یمكن بعد ذلك أن تمتلئ ھذه النتوءات بالسوائل التي تتحول إلى قیح. ثم تتحول النتوءات إلى  

 قشرة. 
بالقرب من األعضاء التناسلیة   • والمھبل)تكون على أو  أو فتحة الشرج أو الفم أو مناطق أخرى   (القضیب والخصیتین والشفرین 

والوجھ.   مثل الیدین والقدمین والصدر 
 ینتشر على الجسم أو قد یقتصر على منطقة واحدة. قد یكون ھناك عدد قلیل من النتوءات أو البثور. •
 مثیرة للحكة. یعاني بعض األشخاص من ألم شدید، خاصةً إذا كان الطفح الجلدي داخل الفم أو الشرج.  قد تكون مؤلمة و/أو  •

 
أیام من ظھور الطفح   4-1قد یصاب األشخاص أیضًا بأعراض تشبھ أعراض األنفلونزا باإلضافة إلى الطفح الجلدي. یمكن أن تظھر قبل  

 القشعریرة، وتضخم الغدد اللیمفاویة، واإلرھاق، وآالم العضالت، والصداع.  /الجلدي أو بعد ظھور الطفح الجلدي. وتشمل الحمى  
 

 أسابیع.    4-2یتعافى معظم المصابین بجدري القرود في غضون  
. 

 ph.lacounty.gov/monkeypoxلرؤیة صور لطفح الجلدي لجدري القردة زر ھذه األسئلة الشائعة على  
 

 كیف ینتشر جدري القرود؟ .3
 

مع    رسات الجنسیةء مما، خاصة اثناوالمطولة  والحمیمیة  القریبة المخالطة  ھي من خالل  القرود جدري مرض  النتشار طریقة االساسیةال
 األشخاص الذین یعانون من العوارض.  

 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/about.htm
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 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

 یمكن لجدري القردة ان ینتقل من خالل:
   القرود  بجدري  مصاب  لشخص  شورق أو  الجلدي الطفح  مع للجلد  المباشرة  المالمسة •
، كالنزف من التقرحات الجلدیة او اللعاب  القرود بجدري  مصاب لشخص   التنفسي  الجھاز  إفرازات السوائل الجسدیة او   مالمسة •

 من التقرحات الفم.  
•  
قد المست القشور او السوائل الجسدیة للشخص المصاب والتي لم یتم   التي) فوالمناش  شراشفوال المالبس  مثل( األشیاء  المسةم •

بھذه الطریقة ھي   والوقایة منھا ان خطورة اإلصابة بجدري القردة  تنظیفھا بعد (مالحظة: قد أعلنت مراكز مكافحة االمراض 
 منخفضة).  

 
  قشوراألعراض وحتى الشفاء من الطفح الجلدي واختفاء الیمكن للشخص المصاب بجدري القرود نشر المرض لآلخرین من وقت ظھور 

 أسابیع. 4إلى   2یستغرق ھذا عادة من  وظھور طبقة جلد جدیدة. 
 

نقل الفیروس إلى جنینھا عبر المشیمة.  ویمكنھ االنتقال للطفل من خالل المخالطة اثناء او بعد الوالدة.  یمكن للمرأة المصابة بجدري القرود 
 

 ال یزال العلماء یبحثون أكثر عن كیفیة انتشار جدري القرود، بما في ذلك:
 دلیل حتى االن على ذلك)(ال  ض على شخص مااألعراإذا كان من الممكن أن ینتشر الفیروس عندما ال تظھر  •
 ما مدى انتشار المرض عبر إفرازات الجھاز التنفسي •
 المھلبیة او البول او البراز.   او السوائل  ،المنويمن الممكن لجدري القردة االنتقال عبر السائل  إذا •

 
والوقایة منھا راجع  لمزید من التفاصیل.  ph.lacounty.gov/monkeypox مراكز مكافحة االمراض 

 
 من ھو المعرض لخطر اإلصابة بجدري القرود؟  -4

 
في ھذا الفاشیة الحالیة في الوالیات المتحدة، فإن الغالبیة العظمى من األشخاص الذین تم تشخیص إصابتھم بجدري القرود ھم من الرجال  
الذین أبلغوا عن وجود اتصال جنسي أو حمیم وثیق مع رجال آخرین. لكن أي شخص، بغض النظر عن میولھ الجنسي أو ھویتھ الجنسیة،  

 في خطر. فھو  ،القرودل وثیق بشخص مصاب بجدري كان على اتصااذا 
 

تتعلم عن المواقف أو السلوكیات التي قد  نظًرا ألن ھذا تفشي جدید، ال تزال منظمات الصحة العامة على المستویین الوطني والدولي 
زر موقع مراكز مكافحة   للمزید من المعلومات تعرض األشخاص لخطر متزاید. سنستمر في مشاركة المعلومات بینما نتعلم المزید.

والوقایة منھا    . مختصر عن العلوم: اكتشاف وانتقال فیروس جدري القردةاالمراض 
 

 كیف یتم عالج جدري القرود؟  -5
 

األمریكیة ( لعالج جدري القرود على وجھ التحدید.  ولكن یمكن استخدام دواء مضاد )  FDAال توجد أدویة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء 
األشخاص   لعالج) TPOXXللفیروسات معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة یستخدم لعالج الجدري یسمى تیكوفیریمات (أو 

اآلفات في المناطق الحساسة أو لألشخاص المصابین بجدري القرود الحاد، بما في ذلك  TPOXXالمصابین بجدري القرود. یمكن إعطاء 
ھم أكثر عرضة لإلصابة   لألشخاص الذیناأللم الذي ال یمكن السیطرة علیھ بالعالجات التي ال تستلزم وصفة طبیة. یمكن أیضًا إعطاؤه  

موقع مراكز مكافحة االمراض  على  اعلم المزید  ). ادناه عرضة لإلصابة بالمرض الشدید؟ أكثرمن قد یكون ى (انظر ال بمرض شدید
 TPOXXإرشادات األھالي لعالج جدري القدرة من خالل  والوقایة منھا  

 
و ل یستإذا كنت مصابًا بجدري القرود، فیمكن لطبیبك أیضًا أن یصف لك أدویة ل یمكن أن تساعد في تقلیل األلم والتھیج   لكنھاجدري القرود 

ماذا    CDCللحصول على معلومات حول كیفیة إدارة األعراض الخاصة بك، قم بزیارة صفحة ویب الناجم عن الطفح الجلدي أو القروح.  
 .تفعل إذا كنت مریضًا

 
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about/science-behind-transmission.html#populations
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/what-to-do.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/what-to-do.html


Los Angeles County Department of Public Health 
ph.lacounty.gov/Monkeypox 

Monkeypox FAQ 11.2.22 (Arabic) 
 

 

 

 
 

 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

 ما ھو جدري القرود الحاد؟   6
 

یمكن أن یكون جدري القرود خطیًرا.  یمكن أن   یعاني معظم المصابین بجدري القرود من مرض خفیف، ولكن بالنسبة لبعض األشخاص 
یلي:   تشمل عالمات جدري القرود الحاد ما 

 طفح جلدي أو تقرحات على العین أو بالقرب منھا •
یمتزج مع بعضھطفح جلدي ینتشر في جمیع   •  أنحاء الجسم أو 
 ألم في المستقیم (المؤخرة) یجعل من الصعب الذھاب إلى الحمام •
 ألم في الفم یجعل من الصعب األكل والشرب •
یبدو مصاب •  الطفح الذي ینزف او 
 األعراض التي تزداد سوءًا أو ال تتحسن بمرور الوقت •

 
اذا كان لدیك   ھذه األعراض أو كنت قلقًا من احتمال إصابتك بجدري القرود الحاد.اطلب المساعدة الطبیة فوًرا إذا ظھرت علیك أي من 

 غیر المراقب او الحاد، زر الطبیب على الفور، حتى لو كانت عوارض جدري القردة خفیفة.  فیروس نقص المناعة 
 

 من قد یكون أكثر عرضة لإلصابة بالمرض الشدید؟  -7
 

بشدة اذا اصابوا بجدري القردة. كما ان المصابین    أكبرفیروس نقص المناعة غیر المراقب او الحاد، ھم بخطر ان المصابین ب من المرض 
بشدة.  بكبت المناعة یعتبرون أیضا بخطر كبیر من المرض 

 
من ألم شدید وتورم. ان یعانوا التناسلیة  في عیونھم وفمھم ومستقیمھم و/أو أعضائھم  تقرحاتن بجدري القرود والذین لدیھم یمصابللیمكن  

 .یمكن أن تصاب ھذه المناطق بالبكتیریا. ھناك أیضًا خطر حدوث ندبات
 

القرود    بناءً على ما نعرفھ من فاشیات سابقة لجدري القرود، فإن المجموعات التالیة أكثر عرضة لإلصابة بجدريى ذلك و باإلضافة ال
 بالعدوى. ال نعرف حتى اآلن مدى خطورة تعرضھم لإلصابة بمرض شدید إذا أصیبوا أثناء التفشي الحالي.   الشدید، إذا أصیبوا

 
 األشخاص الذین یعانون من كبت المناعة (لدیھم جھاز مناعة ضعیف بسبب عالج أو مرض أو عدوى).  •
او الطفح الجلدي او حب الشباب الحاد او    ،الصدفیةاو   ،او التھاب الجلد التحسسياألشخاص الذین لدیھم تاریخ من اإلكزیما   •

 القوباء او حروق. 
 سنوات   8قل من  األ ، خاصةاألطفال •
 ل والمرضعاتالحوام •

 
انت ھناك حاالت شدیدة،  ولكن، كبالغین ولم یحتاجوا إلى دخول المستشفى.   رجال  خالل ھذه الفاشیة، كان معظم المصابین بجدري القرود

المناعة . وھذا یشمل األشخاص المصابین بفیروس نقص داألشخاص الذین یعانون من نقص المناعة الشدی  عند الوفیات،بما في ذلك بعض 
 .البشریة غیر المعالج أو غیر المنضبط

 
 ماذا علي أن أفعل إذا كنت أعتقد أنني مصاب بجدري القرود؟  -8

 
اتصل بطبیبك على الفور إذا كان لدیك طفح جلدي أو آفات جدیدة غیر مبررة في أي جزء من جسمك. ھذا مھم بشكل خاص إذا تعرضت  

و / أو  لشخص مصاب بجدري القرود أو كان یشتبھ في إصابتھ بجدري القرود. غِطّ جمیع أجزاء الطفح الجلدي بالمالبس والقفازات 
اآلخرین. وتشمل ھذه تجنب مالمسة الجلد للجلد والحمیمیة الجسدیة مع اآلخرین حتى یتم فحصك من قبل    الضمادات واتخذ خطوات لحمایة

 ارتداء قناع عند زیارة الطبیب.الطبیب. تأكد من 
 

و إذا لم یكن لدیك طبیب أمساءً)    8:30صباًحا إلى   8:00(مفتوح یومیًا من    0473-540-833-1على  العامةبمركز اتصال الصحة    اتصل
. إذا كنت تعاني من طفح جلدي، فیمكنك أیضًا الوصول إلى الخدمات في عیادات الصحة الجنسیة التابعة للصحة العامة (انظر  تأمین صحي

 ).ھناالجدول الزمني 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
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 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

انظر تعلیمات العزل لألشخاص  حتى تعلم أنك ال تعاني من جدري القرود، اتخذ خطوات لتقلیل خطر انتشار العدوى باالبتعاد عن اآلخرین. 
 .المصابین بجدري القرود

 
 ي القرود؟كیف یتم فحص جدر  -9

 
. إذا كان لدیك طفح جلدي قد یكون بسبب جدري القرود، فسیقوم طبیبك بتقییمك. بناءً على تقییمھم، قد یقومون بمسح الطفح الجلدي لالختبار

اختبارات منزلیة  یتم إرسال المسحات إلى المختبر، ویجب أن تكون نتیجة االختبار متاحة في غضون أیام قلیلة. ال توجد اختبارات ذاتیة أو 
 لجدري القرود في الوقت الحالي.

 
 .تعلیمات عزل جدري القرودحتى تعرف أنھ لیس لدیك جدري القرود، من المھم اتباع 

 
 ماذا أفعل إذا تم تشخیصي بجدري القرود؟  -10

 
 تعلیمات العزل لألشخاص المصابین بجدري القرودإذا تم تشخیص إصابتك بجدري القرود، فیجب علیك عزل نفسك لحمایة اآلخرین. اتبع  

بعدة لغات على    .  ph.lacounty.gov/monkeypoxوالمتوفرة 
 
تواصل مع شركائك الجنسیین وأي أشخاص كنت على اتصال وثیق بھم و / أو حمیمي و / أو طویل األمد منذ أن بدأت األعراض. قم بذلك  

بعد    لقیحضد جدري القرود). قد یؤدي الت مسبقا  لقیحھم(إذا لم یتم ت  اللقاح في أقرب وقت ممكن حتى یتمكنوا من التفكیر في الحصول على
 التعرض إلى منع جدري القرود أو تقلیل حدة المرض. یمكنھم أیضًا مراقبة أي أعراض لجدري القرود. 

 
لمات الصحة العامة. سیتواصلون معك لیسألوك عن أنشطتك قبل وبعد ظھور األعراض علیك. ھذا لمحاولة معرفة كیفیة  الرجاء الرد على مكا

 تعرضك لمرض جدري القرود وللمساعدة في التعرف على األشخاص اآلخرین الذین ربما تعرضوا لھ.
 

 جدري القرود؟  ب  خطورة اصابتيني الحد من  كیف یمكن  -11
 

 لمنع انتشار جدري القرود:ھناك عدة طرق  
 احصل على التطعیم إذا كنت مؤھالً (انظر أدناه) •
یعاني من أعراض جدري القرود، وخاصة:صال  تاالو / أو   لمخالطةتجنب ا •  المطول مع شخص 

o   الجنس الفموي والشرجي والمھبل أو لمس األعضاء التناسلیة أو الشرج 
o   العناق، الحضن، التدلیك، التقبیل 
o مالمسة الجلد للجلد مع وجود الطفح الجلدي على الجسم 
o   والمواد األخرى (مثل فرش األسنان واألكواب واألواني والبطانیات أو األشیاء  مشاركة المناشف والمالبس والفراش 

 عاب الجنسیة) التي لم یتم تنظیفھا.واألل
 بعد ممارسة الجنس.  فراش، مناشف، ثیاب)،أي اقمشة (  والعاب الجنسیة  الھوس ومعدات،  اغسل یدیك •
وثوب) إذا لم تتمكن من تجنب   •  یعاني من أعراض جدري القرود.الذي  شخص  ال  الطةمخارتِد معدات واقیة مناسبة (قناع وقفازات 
تحدث إلى الشریك (الشركاء) الجنسیین حول أي مرض حدیث أو تقرحات أو طفح جلدي جدید أو غیر مبرر بما في ذلك  •

 .األعضاء التناسلیة أو الشرج
استخدم الواقي الذكري. إن استخدام الواقي الذكري بمفرده ال یكفي في الغالب لمنع اإلصابة بمرض جدري القرود. لكن استخدامھ   •

 المخاطر، وقد یساعد في تجنب اإلصابة بالتقرحات بالمناطق الحساسة مثل الشرج أو الفم أو األعضاء التناسلیة.یقلل من 
 قلل عدد الشركاء الجنسیین •
 األنشطة األكثر خطورة مثل ممارسة الجنس مع الغرباء وحفالت الجنس الجماعي.تجنب   •
 

والوقایة منھا،  الجنس اآلمن، التجمعات االجتماعیة،   لمزید من المعلومات، راجع صفحة الویب الخاصة بمراكز السیطرة على األمراض 
 ومرض القرود

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
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 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

 ھل یوجد لقاح ضد جدري القرود؟  -12
 

عاًما. وھو متاح   18للوقایة من جدري القرود لدى األشخاص الذین تزید أعمارھم عن    JYNNEOSتمت الموافقة على لقاح یسمى نعم.  
عاًما. إنھ لقاح من    18لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن ) EUAأیضًا بموجب ترخیص االستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء (

ولكن  JYNNEOSبعد الحصول على الجرعة الثانیة من   یوًما  14جرعتین. یستغرق األمر  للحصول على أفضل استجابة مناعیة للقاح. 
یمكن أن یوفر بعض الحمایة. من المھم مالحظة أنھ ال توجد جرعة واحدة أو جرعتین من اللقاح فعالة  حتى الحصول على جرعة واحدة 

 تمرار في اتخاذ خطوات أخرى لتقلیل المخاطر.% في الوقایة من العدوى. ال یزال من المھم االس100بنسبة  
 

 إذا تم إعطاء اللقاح قبل تعرض الشخص لجدري القرود، فإنھ یساعد على حمایتھ من اإلصابة بجدري القرود.  
 

  یوًما من التعرض (من الناحیة  14إذا تم إعطاؤه بعد التعرض، فقد یساعد في منع المرض أو جعلھ أقل حدة. یجب إعطاؤه في غضون  
 المثالیة في األیام األربع األولى). 

 
األسئلة الشائعة حول   لمزید من المعلومات حول اللقاح، راجع  اللقاح باستخدام یوصى فال القرود، بجدري بالفعل مصابًا ما شخص كان اذا 

 .لقاح جدري القرود
 

 من المؤھل للقاح جدري القرود؟  -13
 

 اللقاح متوفر اآلن لـ:
 جنسیاً یمارس الجنس مع رجال أو متحولین والذي جنسیاً   أو متحول أي رجل 
 ي الذین یشاركون في الجنس التجاري و/ أو المعامالت (على سبیل المثال، الجنس مقابل المال ساألشخاص من أي جنس أو میول جن

 أو المأوى أو الطعام أو غیرھا من السلع أو االحتیاجات)
 عة البشریة غیر المتحكم فیھ أو األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة، وخاصة األشخاص المصابین بمرض نقص المنا

 المتقدم
  األشخاص الذین لدیھم اتصال جلدي أو اتصال حمیم بشخص مصاب بجدري القردة المشتبھ بھ أو المؤكد، بما في ذلك أولئك الذین لم

 یتم تأكیدھم بعد من قبل الصحة العامة
 المذكورة سابقا. في احدى المجموعات لألشخاص ء جنسیین  شركا 
   إلحدى المجموعات المذكورة سابقا. الذین یتوقعوا انتسابھم األشخاص 

 
للحصول على أحدث المعلومات، راجع   -قد یتم توسیع األھلیة لتشمل مجموعات أخرى في المستقبل  

mph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.ht . 
 
 ؟لقاحكیف یمكنني تلقي ال  -14

أو قم  مواقع تطعیمات إدارة الصحة العامةإذا كنت ضمن إحدى المجموعات المؤھلة للحصول على لقاح جدري القرود، فانتقل إلى أحد 
بأنك تستوفي معاییر األھلیة  للعثور على موقع قریب منك. عندما تذھب إلى الموقع، كن مستعدًا ل  Myturn.ca.govبزیارة موقع  إلقرار 

 لتلقي لقاح جدري القرود.
 

 لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً للتطعیم.  ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htmقم بزیارة 
 

 JYNNEOSللمزید من المعلومات عن لقاح    جدري القردةلقاح  أسئلة شائعة لزر 
 
 
 
 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_VaccineFAQ.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_VaccineFAQ.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/POD_WalkUpSchedule.pdf
https://myturn.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Monkeypox_VaccineFAQ.pdf
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 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

 ماذا أفعل إذا تعرضت لجدري القرود؟  -51
 

.  التعرض   بعد) یوًما  21  وحتى( یوًما  14 إلى  7  بعد  القرود  بجدري  یصابون  الذین األشخاص  على األعراض   تظھر ما عادة .صحتك عقبت
 أعراض  علیك ظھرت إذا اآلخرین عن نفسك لعزل مستعدًا كن.  األعراض   علیك تظھر  لم طالما  الروتینیة الیومیة  أنشطتك  متابعة  یمكنك
 .القرود  جدري

 
إذا لم تكن قد أكملت بالفعل جرعتین من سلسلة جرعات جدري القرود. یمكن أن یساعد الحصول على جرعة من لقاح    للقاحاحصل على ا

بعد    4جدري القرود في غضون  یوًما من التعرض إلى   14-4أیام بعد التعرض على وقایتك من اإلصابة. قد یؤدي الحصول على اللقاح 
 . ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htmتقلیل حدة العدوى. اعرف المزید على 

 
. إذا تم تسمیتك كجھة اتصال لشخص مصاب بجدري القرود، فقد تكون دائرة الصحة العامة على الرجاء الرد على مكالمات الصحة العامة

 ھ ولتقدیم التطعیم إذا كان ذلك مناسبًا.اتصال بك لمعرفة ما تشعر ب
 

 لمزید من المعلومات.اإلرشادات الخاصة باألفراد الذین تعرضوا لمرض جدري القرود   اتبع
 

 دري القردة؟المناعة العمل لحمایة انفسھم من جعلى المصابین بفیروس نقص  ذا  ما  -16
 
یجب أن یتبع األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة نفس التوصیات التي یتبعھا أي شخص آخر لحمایة أنفسھم من اإلصابة  

بفیروس نقص المناعة البشریة. ھذا بسبب وجود المزید والمزید  ،ولكنبجدري القرود.   ھناك خطوات إضافیة یجب أن یتخذھا المصابون 
یمكن أن تكون أكثر حدة بالنسبة لألشخاص المتعایشین مع فیروس نقص المناعة البشریة الذین  من األدلة على أن عدوى جدري القرود 

 مل) أو حمولة فیروسیة غیر مكبوتة.  /خلیة    350منخفض (أقل من   CD4لدیھم تعداد  
 

 ما یمكنك القیام بھ لحمایة نفسك؟
بین طبقات الجلد (داخل األدمة) أو تحت الجلد (تحت الجلد). •  احصل على لقاح جدري القرود. اللقاح آمن ویمكن إعطاؤه إما 
یف یمكنني تقلیل مخاطر إصابتي  كتجنب االتصال المباشر مع الطفح الجلدي أو إفرازات المصابین بجدري القرود. انظر   •

 القرود؟  بجدري
تأكد من السیطرة على عدوى فیروس نقص المناعة البشریة لدیك. من المھم أن تتناول العالج بمضادات الفیروسات القھقریة   •

)ART بانتظام حسب التعلیمات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على طبیب فیروس نقص المناعة البشریة أو تحدید (
أو اتصل    T.htmph.lacounty.gov/dhsp/RapidARقم بزیارة  -فإن موظفي الصحة العامة متاحون للمساعدة  موعد،
 . 2298-351-833-1بالرقم

 
 ماذا یجب أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجدرى القرود؟

فاستشر الطبیب على الفور. دعھم یعرفون أنك مصاب    القرود،إذا أصبت بطفح جلدي جدید أو تقرحات تعتقد أنھا قد تكون جدرى  •
 .بفیروس نقص المناعة البشریة

) على الفور ، TPOXXفقد یبدأ في العالج المضاد للفیروسات لجدري القرود ( القرود،جدري ب  مصابانك  إذا اشتبھ طبیبك   •
خاصة إذا كنت مصابًا بفیروس نقص المناعة البشریة غیر المتحكم فیھ أو المتقدم. إذا تم التحكم في فیروس نقص المناعة  

 TPOXXنیك أو فمك أو المستقیم أو القضیب ، فقد یوصون ببدء  البشریة لدیك جیدًا ولكن لدیك آفات جدري القرود في عی
والتندب.  لتقلیل مخاطر األلم والعدوى 

 فمن المھم جدًا أن تتناولھ وفقًا للتعلیمات. لك، TPOXXإذا تم وصف   •
 ؟انظر ماذا علي أن أفعل إذا اعتقدت أنني مصاب بجدرى القرود  المعلومات،لمزید من   •

وفیروس نقص المناعة البشریة  Monkeypox Updateقم بزیارة   .للحصول على مزید من المعلومات حول جدرى القرود 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxGuidanceforExposedIndividuals.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/RapidART.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html
https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/other-related-health-issues/monkeypox
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 الشائعة األسئلة

 جدري القرود

 ؟  ھل یمكن أن یصاب األطفال بجدري القرود  -17
 

شخص أن یصاب بجدري القرود إذا كان على اتصال شخصي وثیق مع شخص مصاب بجدري القرود. إن خطر إصابة  نعم. یمكن ألي 
 األطفال بجدري القرود خالل ھذه الفاشیة منخفضة للغایة. حدثت حاالت لدى األطفال في الوالیات المتحدة، إال أنھا نادرة جدًا.

 
یتشاركون السریر أو األطفال أكثر عرضة لإلصابة بجدري القرود إذا كا یعیشون مع شخص مصاب بجدري القرود، خاصة إذا كانوا  نوا 

أشیاء أخرى مع الشخص المصاب. إذا كان لدیك جدي القرود أو جدري القرود المشتبھ بھ، فاتخذ خطوات لحمایة كل فرد في منزلك. انظر  
 .تعلیمات العزل لألشخاص المصابین بجدري القرود

 
المراھقون الحمیمون جسدیًا / النشطون جنسیًا مع اآلخرین أو في مواقف مثل الحفالت حیث قد یكون لدیھم اتصال جلدي ھم أیضًا أكثر 

لمزید عرضة لإلصابة بجدري القرود. ھذا صحیح بشكل خاص إذا كانوا یقومون بھذه األنشطة مع مجموعات ینتشر فیھا جدري القرود. 
الجنس اآلمن، التجمعات االجتماعیة، ومرض  ،  صفحة الویب الخاصة بمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھامن المعلومات، راجع 

 .جدري القرود
 

 ما ھي منتجات التنظیف التي تعمل ضد جدري القردة؟  -18
 

) قائمة بالمنتجات المطھرة المسجلة لالستخدام ضد فیروس جدري القردة. تتضمن القائمة  EPAوكالة حمایة البیئة األمریكیة (لدى  
واألفراد. یمكن العثور علیھا على   موقع على ال. یحتوي  موقع وكالة حمایة البیئةالمنتجات الشائعة التي یستخدمھا بالفعل العدید من الشركات 

 أداة بحث حیث یمكنك البحث عن المطھرات حسب عوامل مختلفة مثل اسم المنتج ووقت االتصال ونوع السطح.
 

 تأكد من أن المنتج مسجل في وكالة حمایة البیئة •
 اقرأ إرشادات الشركة المصنعة. تأكد من أن ھذا ھو المنتج المناسب لسطحك. •
والصابون إذا كانت التعلیمات تشیر إلى التنظیف المسبق قبل وضع المطھر أو إذا كان السطح متسًخا بشكل   • نظف السطح بالماء 

 األوساخ المطھر من العمل.واضح. یمكن أن تمنع  
اتبع تعلیمات وقت االتصال. یجب أن یظل السطح مبلالً للمدة الزمنیة الموضحة في التعلیمات حتى یكون فعاالً. أعد التقدیم إذا  •

 لزم األمر.
 

  بجدريمصاب    یمكن استخدام منظفات الغسیل العادیة لتنظیف المالبس أو البیاضات (مثل الفراش والمناشف) التي یستخدمھا شخص 
 القرود.

 
بالماء الساخن وصابون األطباق.  یمكن غسل األطباق المتسخة وأواني األكل في غسالة األطباق بمنظف وماء ساخن أو یدویًا 

 
والوقایة منھا (تنظیف وتعقیم مركز مكافحة األراجع  لمزید من   ) في منزلك ومكان عملك وإعدادات المجتمع األخرىCDCمراض 

 المعلومات والنصائح حول التنظیف أثناء وبعد جدري القردة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Monkeypox/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/sexualhealth/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html
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 جدري القرود

 أین یمكنني أن أذھب لمعرفة المزید من المعلومات؟  -19
 

 مقاطعة لوس أنجلوس، إدارة الصحة العامة
ph.lacounty.gov/monkeypox 

ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm 
السیطرة على األمراض والوقایة منھا.   مراكز 

cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html   
 

 إدارة كالیفورنیا للصحة العامة
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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