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آبله م�مون بدان�د

لینک برای کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد آبله م�مون، به
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ف مکان کد  را QRبرای �افنت
اسکن کن�د

دانه های �خ ا�ر در هر بخش از بدن خود 
قابل تو ضا�عات�ا پوسیت  دار�د، هج�جد�د و غ�ی

�دیب درنگ  نانچه چ. با پزشک خود تماس بگ�ی
مون �ا ماس با فرد مبتال به آبله م�معرض تدر 

م�ت آن بودە ا�د، این امر اهیمشکوک به ابتال 
.ای داردو�ژە

درمان

دچار ب�ماری خف��ف �س�اری از افراد مبتال به آبله م�مون
.   �ابندشوند و بدون ن�از به درمان ضد و�رو� بهبود ��

را ) TPOXX(�ک داروی ضد و�روس به نام تکوو���مات 
دارای کهتوان برای افراد مبتال به آبله م�مون شد�د  �

دردهای آنها با �ا هستند، ضا�عات در نوا� حساس 
ل  ف ه.  تج��ز کردشود، ن�داروهای بدون �سخه کن�ت مچننی

ی بتوان به افرادی  این دارو را � ابتال رایکه احتمال ب�ش�ت
.دارند، تج��ز کردبه ب�ماری شد�د

:ا�ر پزشک ندار�د
تلفن بهداشت عمو� به شمارەادارە با مرکز تماس •

صبح 8روز هفته از ساعت 7(0473-540-833-1
�د �ا ) شب8:30تا  به �کتماس بگ�ی

در کلین�ک سالمت جن� ادارە بهداشت عمو�•
.مراجعه نمای�دنزد�� خود 

روش های د�گر برای کاهش خطر
ش �  ف های اجتما�جن� و گردهمایی آم�ی

خ دانه های � /و زخماخ�ی در�ارە هر ن�ع ب�ماری •
قابل پوسیت  اندام از جمله رویتوج�ه، جد�د �ا غ�ی

کای جن� خ،تناس� �ا مقعد  �ک �ا �ش ود با �ش
کای جن� شم. صحبت کن�د ا عالئم ا�ر هر �ک از �ش

دادە �شخ�صابتال به آن در او �ا دارد آبله م�مون
ش جن�از شدە است، ف ا او �ا تماس پوسیت بآم�ی
ف کن�د .پره�ی

�ا رختخواب �ا فنجان، حوله، غذاخوری وسائل•
ا� نگذار�د .لباس شسته �شدە را به اش�ت

ه تنهایی ها احتماً� بکاندوم. از کاندوم استفادە کن�د•
ی از آبله م�مون کا�ف ن�ست اما ممکن . ندبرای پ�شگ�ی

ی از زخم است خطر ابتال را کاهش دهند و به پ�شگ�ی 
در نوا� حساس مانند مقعد، دهان �ا اندام تناس�

.کمک کنند
کای جن� را کاهش ده�د• .تعداد �ش
ش جن�های پرخطر مانند از فعال�ت• ف فراد ابا آم�ی

کت در مهمایف های جن� ف کناشناس و �ش .ن�دپره�ی
ف به مکان• پوشند و �هایی که افراد لباس اند�از رفنت

وست م، جن� پمستق�سهایی که در آنها تمامکان
ف کن�دبه پوستپوست .وجود دارد، پره�ی

را در معرض د�د در م�ان جمع�ت روی پوست•
.بپوشان�د

FARSI
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آبله م�مون چ�ست؟
دار است که توسط و�ر  وس آبله آبله م�مون �ک ب�ماری وا��ی

خص هرک� که در تماس نزد�ک با ش. شودم�مون ا�جاد �
.در معرض خطر است، مبتال به آبله م�مون بودە

ز راە جفت و�روس را ا تواند فرد باردار مبتال به آبله م�مون �
ف منتقل کند .به جننی

بتال منتقل فرد مگذر از کنار آبله م�مون از راە گفتگوی عادی �ا  
.شودن�

ھ ھای باال متفاوت بنمونھمانندممکن است دانھ ھای سرخ پوستی : توجھ
.نظر برسد

آبله م�مون چ�ست؟�شانه ها و عالئم

قرار هفته �س از 3عالئم آبله م�مون معموً� در عرض 
ف در معرض وع �گرفنت .شودو�روس �ش

شایع ت��ن عالئم آن
:پوسیت است که ممکن استدانه های �خ

•،
گ

شب�ه برآمد�
�ا پوسته زخمجوش، تاول، 

.باشد
از بدنبخ�ش روی هر •

از جمله اندام تناس�،
.ها و صورت باشدمقعد، دهان، دست

خش تنها در �ک ناح�ه باشد �ا در �ا� بدن پ•
.شود

�ا به و�ژە داخل دهان(�ا دردنا� باشد خارش آور •
).مقعد

ف ممکن است عالئم شبه داشته آنفوالنزا هافراد همچننی
.باشند

لرز/تب  
گ

د ، در مفرطخست�
عضالیف و �درد

تورم
گرە های لنفاوی

وع �سروز قبل �ا 4تا 1توانند این عالئم � دانه از �ش
م را همه افراد این عالئ. ظاهر شوندهای �خ پوسیت 

.نخواهند داشت

؟چگونه منت�ش � شود آبله م�مون

والیف � دان�م آبله م�مون از راە تماس نزد�ک، جن� و �ا ط
:� شود، منت�ش شامل موارد ز�ر 

، دانه های �خبا با پوستوستتماس مستق�م پ• پوسیت
ون در آبله م�مهای �ا زخم پوسته زخم های خشک شدە، 

ف  ش جن�حنی ف ین ا. جن� د�گرهایو سایر تماسآم�ی
ف � تواند شامل بوس�دن، ماساژ دادن و در آغوش گرفنت

.باشد
ماس تواند در طول تاین �. تماس با ترشحات تنف�•

، نزد�ک و رو در رو �ا تماس  ند مانجس� جن� طوالیف
ش بوس�دن، نوازش کردن و  ف ال به آبله جن� با فرد مبتآم�ی

.م�مون رخ دهد
شسته برختخوامانند البسه و (تماس با اش�ا و منسوجایت •

ف حوله ها�شدە ا� گذاشنت رد مبتال که توسط ف) ، به اش�ت
ف �شدە .اندبه آبله م�مون استفادە شدە و تم�ی

وع عال فرد مبتال به آبله م�مون � ئم تا بهبود تواند از زمان �ش
ق�ش �ک و ا�جاد پوسته زخم ها ادن ت، افدانه های �خ پوسیت 

4تا 2این معمو�ً . تازە پوست، آن را به د�گران منتقل کند
.کشدهفته طول �

 اجتناب از ابتال به آبله م�مون
گ

چگون�

ردبا فپوست به پوست �ا نزد�ک طوالیف از تماس❶
.عالئم آبله م�مون خودداری کن�دمبتال به 
را ن آنها خم بدز پوسته های�ا دانه های �خ پوسیت •

.به طور مستق�م لمس نکن�د
�د، نوازش نکن• �د و با آنها را نبوس�د، در آغوش نگ�ی

ش آنها  ف برقرار ) دهان، مقعد �ا واژن(جن� آم�ی
.نکن�د

ئم آبله عال مبتال بهمواد ناپا� که فرد وءاز لمس اش�ا ❷
ف کن�دم�مون از آنها استفادە کردە است، .پره�ی

تختخواب، حوله، لباس �ا پتوها را به صورت•
ک استفادە نکن�د، مگر اینکه شست ه شدە مش�ت

.باشند
.های خود را مرتب �ش���ددست❸

د �ا های خود را مرتب با آب و صابون �ش���دست•
تفادە اسال��پا�هاز �ک ضدعفویف کنندە دست 

س از این کار به و�ژە پ�ش از غذا خوردن و �. کن�د
رت از لمس صو . استفادە از دستشویی اهم�ت دارد

ف کن�دخود با دست .های �شسته پره�ی
ا�ط بودن وا�سینه ش��د❹ .در صورت واجد �ش

ه م�مونابتال به آبلباالی در معرض خطر افرادی که•
ر ابتال توانند برای کمک به کاهش خط، �قرار دارند 

ن برای تواوا�سن را �. به عفونت وا�سینه شوند
ون بودە فرد مبتال به آبله م�ممعرض افرادی که در 

ی از آبل ف تج��ز نمود تا به پ�شگ�ی ه م�مون �ا اند، ن�ی
برای کسب اطالعات. ندکاهش شدت آن کمک ک

، با پزشک خود صحبت کن�د �ا به  ب�ش�ت
ph.lacounty.gov/monkeypox مراجعه

.نمای�د
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