
 ؟ ما الذي تحتاج إلى معرفتھ :جدري القرود
  لخطرعرضة فھو جدري القرود مرض ُمعٍد سببھ فیروس جدري القرود. وكل شخص خالط عن قرب، وبشكل شخصي، أحد المصابین بجدري القرود 

 . اإلصابة
 

 ؟كیف ینتشر جدري القرود
 ذلك:، بما في لفترات طویلةأو  أو الحمیمة و/ من المعروف أن جدري القرود ینتشر عن طریق المخالطة الوثیقة و/ 

 المالمسة المباشرة للجلد المصاب بالطفح الجلدي أو القشور أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدري القرود.  •
 مصاب بجدري القرود الشخص المالمسة األشیاء واألقمشة التي استخدمھا  •
  بجدري القرود  مصاب لشخص التنفسي  الجھاز من الناتج الرذاذ مالمسة  •

 :خالل من ذلك یحدث أن یمكن
 لعالقة الجنسیة وغیر ذلك من أشكال المخالطة الحمیمة، بما في ذلك التقبیل والتدلیك والعناق ا •
 والمناشف واأللعاب الجنسیة) التي لم تُنظف وأغطیة الفراشاألقمشة واألشیاء (مثل المالبس  تبادل •
 ساعات أو أكثر)  3آخر لفترة طویلة (على مقربة وثیقة من شخص   مثل التحدثالمخالطة الطویلة والوثیقة وجًھا لوجھ  •
  ، أو القیام على رعایتھ معھ الفراش تبادلفي منزل مع شخص مصاب بجدري القرود، أو   اإلقامة •

األعراض وحتى وقت الشفاء من الطفح الجلدي، وسقوط القشور، ظھور إلى غیره منذ وقت بدء   المرض  مكن للمصاب بجدري القرود أن ینقلی
 أسابیع.  4یستغرق ذلك في المعتاد فترة تتراوح بین أسبوعین وومن الجلد. ووجود طبقة جدیدة 

 یمكن للحامل المصابة بجدري القرود أن تنقل الفیروس إلى الجنین عبر المشیمة. 

 بالقرب من شخص مصاب بھ.  السیرعن طریق المحادثة العادیة أو عن طریق  ینتشر ال  القرود جدري
 

القرود؟ ما أعراض مرض جدري    
  

األ
اعر

ض الرئیس
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  تواصل مع طبیبك  
إذا كان لدیك طفح جلدي أو تقرحات  

  في أي جزء من جسمك. دون سببجدیدة 
 خالطتإذا   ةً خاص ضرورياألمر ھذا 

أو یشتبھ في إصابتھ   امصابً  اشخصً 
 بجدري القرود.

 
 إذا لم یكن لدیك طبیب:

اتصل بمركز اتصال الصحة العامة   •
  1-833-540-0473 رقم  على
مساًء  8:30صباًحا إلى  8(من 

  یومیًا)، أو
عیادة الصحة  زیارة  یمكنك •

القریبة   الجنسیة للصحة العامة
 منك. 

 قد یكون الطفح الجلدي كما یلي: طفح جلدي
 نتوءات أو بثور أو تقرحات أو قشور لجروح یظھر كأنھ  •

یظھر في أي مكان من الجسم بما في ذلك األعضاء التناسلیة   •
 والشرج والفم والیدین والوجھ

 یظھر في منطقة واحدة فحسب أو قد ینتشر في الجسم •

(خاصةً إذا كان داخل الفم أو  األلمأو  ةلحكبا یسبب الشعور •
 الشرج) 
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یمكن أن تظھر   • األنفلونزا مشابھة ألعراضأعراض      
أعراض تشبھ  

األنفلونزا قبل ظھور 
الطفح الجلدي أو بعده 

 أیام  4-1خالل 

 بھذه الجمیع یصاب ال •
 األعراض

   

ى/  الحمَّ
 القشعریرة

اإلرھاق وآالم  
 العضالت والصداع 

تضخم الغدد 
العقد  اللمفاویة

 للمفاویة
 

امسح رمز االستجابة 
السریعة للعثور على  

 الموقع

  المخالطة یوًما من  21-5 مرور بعد تبدأ األعراض عادةً 
   

 
 

 :لموقع اإللكتروني ا مزید من المعلومات عن جدري القرود، تفضل بزیارةلحصول على ل
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