
 آنچه که باید در مورد تماس جنسی و آبله میمون بدانید

 

For more information on Monkeypox, visit: ph.lacounty.gov/Monkeypox    
Monkeypox: Intimate Contact   8/31/2022   

                                                     

  توجیه   قابل غیرجدید پوستی اگر دانه های سرخ یا ضایعات  ،پزشک خود تماس بگیریدبالفاصله با 
به ابتالی آبله میمون بوده   شخص مبتال یا مشکوک ضهربخشی از بدن خود دارید. اگر در معر روی 

مهم است.  هویژبه   این امر ،اید   
: گرپزشک نداریدا  

  8:30صبح تا  8:00)روزانه از  1-833- 540-0473به مرکز تلفنی اداره بهداشت عمومی به شماره 

 شب( تلفن کنید ،  یا از یک کلینیک سالمت جنسی اداره بهداشت عمومی در نزدیکی خود دیدن کنید.
•  

 

د مبتال به آبله ردر تماس نزدیک به ف  أآبله میمون یک بیماری مسری است که توسط ویروس آبله میمون ایجاد می شود. هر فردی که شخص
درخطر است.  ،میمون بوده  

 
 آبله میمون چگونه منتشر می شود؟ 

  : این شاملطرق شناخته شده انتشار آبله میمون است.  ،ص مبتال به آبله میمونخجنسی و/یا طوالنی با ش ،ای نزدیکهتماس 
 

خشک  های  پوسته زخم  ، با دانه های سرخ پوستیجنسی  در زمان آمیزش جنسی و دیگر تماس هایپوست -به-تماس مستقیم پوست •
 شود. گرفتن در آغوش  و ،دادن  ژماسا ،این تماس ها می تواند شامل بوسیدن  .یا زخم ها   ،شده

جنسی( که اشتن حوله ها یا اسباب بازی های ذ به اشتراک گ ،رختخوابو پارچه ها )از قبیل لباس های نشسته و  ءاشیا تماس با  •
 توسط فرد مبتال به آبله میمون استفاده شده ولی تمیز نشده اند.

 ،یا تماس جنسی مانند بوسیدن ،صورت-به - صورت ،نزدیک  ،تماس با ترشحات تنفسی.  این امر می تواند در زمان تماس طوالنی •
 آمیزش جنسی رخ دهد. و ،در آغوش کشیدن

  قشرو یک   ،افتادهپوسته زخم های خشک شده  ، فتهتا زمانی که دانه های سرخ پوستی التیام یا  ،از زمانی که عالئم آغاز می شوند  •

طول می  هفته  4تا   2 فرد مبتال به آبله میمون می تواند آن را به دیگران سرایت دهد. این معمول   ،مده باشد جدید پوست بوجود آ

 .کشد 

 یک فرد باردار مبتال به آبله میمون می تواند ویروس را از طریق جفت به جنین سرایت دهد.

 
 .   منتشر نمی شوداز طریق مکالمات عادی یا گذر از کنار فرد مبتال  آبله میمون

 

 چگونه از ابتال به آبله میمون اجتناب کنیم؟ 
 .    فرد دارای عالئم آبله میمون اجتناب کنید.یا نزدیک طوالنی با   پوست-به-از تماس پوست  •

 کنید.  اجتناب ،میمون استفاده شده استتمیز نشده ای که توسط فرد دارای عالئم آبله  اقالمو ءاشیااز لمس  •

 بشویید. أ دست های خود را مرتب •

 .واکسینه شوید  ،اگر واجد شرایط هستید  •
 

 خطر متوجه خود را در زمان آمیزش جنسی و تماس جنسی کاهش دهید 
بر   آنهااز جمله وجود  یر قابل توجیه غزخم ها/دانه های سرخ پوستی جدید یا  بیماری اخیر و هر ه ربا شریک )ای( جنسی خود در با •

تشخیص داده   آنیا ابتالیتان به  ،ی آبله میمون دارد تناسلی یا مقعد صحبت کنید. اگر شما یا شریک جنسی شما نشانه ها ءروی اعضا
 پوست پرهیز کنید.-به - آمیزش جنسی یا تماس پوست زا  ،شده است

و  ،اما ممکن است خطر را کاهش دهد به تنهایی برای پیشگیری از آبله میمون کافی نیست.   لاحتمااز کاندوم استفاده کنید. کاندوم  •
 .کمک کند  تناسلی ء یا اعضا ،دهان  ،مقعد  مانند زخم در نواحی حساس  ز ممکن است به پیشگیری ا

 تعداد شرکای جنسی خود را کاهش دهید. •

 از فعالیت های خطرناکتر از قبیل آمیزش جنسی با افراد ناشناس و مهمانی های آمیزش جنسی پرهیز کنید.  •
 

 
یافتن یک مرکز کد  برای  
را اسکن کنید         QR   

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/Know_the_Signs_of_Monkeypox.pdf

