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 أي شخص یمكن أن یصاب بجدري القرود 
جدري القرود مرض ُمعٍد سببھ فیروس جدري القرود. وكل شخص خالط عن قرب، وبشكل شخصي، أحد المصابین 

 . اإلصابة بھ  لخطرعرضة فھو بجدري القرود 

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

المالمسة المباشرة للجلد المصاب بالطفح الجلدي أو القشور أو سوائل الجسم من شخص مصاب  •
 بجدري القرود.

 مالمسة األشیاء واألقمشة التي استخدمھا شخص مصاب بجدري القرود •
 شخص مصاب بجدري القرود  ل  الرذاذ الناتج من الجھاز التنفسيمالمسة  •

 یمكن أن یحدث ذلك من خالل: 
 العالقة الجنسیة وغیر ذلك من أشكال المخالطة الحمیمة، بما في ذلك التقبیل والتدلیك والعناق •
 والمناشف واأللعاب الجنسیة) التي لم تُنظف  وأغطیة الفراشمشاركة األقمشة واألشیاء (مثل المالبس  •
كالكالم على مقربة وثیقة من شخص آخر لفترة المخالطة الطویلة والوثیقة وجًھا لوجھ  •

 ساعات أو أكثر) 3طویلة (
 ، أو القیام على رعایتھ معھ  الفراش تبادلخص مصاب بجدري القرود، أو في منزل مع ش اإلقامة •

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

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

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

 كیفیة تجنب اإلصابة بجدري القرود:
 تجنب مالمسة جلد المصاب بأعراض جدري القرود أو مخالطتھ عن قرب لفترة طویلة  ❶ 

 على الجلد مباشرةً.الموجودة عدم مالمسة الطفح الجلدي أو القشور  •
 تجنب التقبیل أو العناق أو األحضان أو العالقة الجنسیة (فمویًا أو شرجیًا أو مھبلیًا) معھ  •

 
مصاب  الشخص التجنب مالمسة األشیاء والمواد غیر النظیفة التي سبق أن استخدمھا  ❷ 

 بأعراض جدري القرود
 الفراش أو المناشف أو المالبس أو البطاطین ما لم تُنظف. تبادلتجنب  •

 
 داوم على غسل یدیك ❸ 

 استخدم الماء والصابون أو مطھر كحولي للید. •
 

 لھ  مستحقًااللقاح إن كنت  احصل على  ❹ 
اللقاح للمساعدة على الحد من  یحصلوا علىیمكن لألشخاص األكثر عرضة لخطر جدري القرود أن  •

 اإلصابة بالعدوى. مخاطر
 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/

	جدري القرود مرض مُعدٍ سببه فيروس جدري القرود. وكل شخص خالط عن قرب، وبشكل شخصي، أحد المصابين بجدري القرود فهو عرضة لخطر الإصابة به.
	تجنب ملامسة جلد المصاب بأعراض جدري القرود أو مخالطته عن قرب لفترة طويلة
	 عدم ملامسة الطفح الجلدي أو القشور الموجودة على الجلد مباشرةً.
	 تجنب التقبيل أو العناق أو الأحضان أو العلاقة الجنسية (فمويًا أو شرجيًا أو مهبليًا) معه 
	تجنب ملامسة الأشياء والمواد غير النظيفة التي سبق أن استخدمها الشخص المصاب بأعراض جدري القرود
	 تجنب تبادل الفراش أو المناشف أو الملابس أو البطاطين ما لم تُنظف.
	داوم على غسل يديك
	 استخدم الماء والصابون أو مطهر كحولي لليد.
	احصل على اللقاح إن كنت مستحقًا له
	 يمكن للأشخاص الأكثر عرضة لخطر جدري القرود أن يحصلوا على اللقاح للمساعدة على الحد من مخاطر الإصابة بالعدوى.

