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امسح رمز االستجابة ال��ــــع 
للعثور ع� الموقع

طفح ع� الفور إذا كان لد�كتواصل مع طبيبك
ي أي مكان 

جلدي أو تقرحات غ�ي مفهومة �ف
ا . بجسدك هذە مهم باألخص إذا كنت مخالط�

جدري لشخص مصاب أو مشتبه ب�صابته بمرض
.القرود

العالج

ف بمرض جدري القرود ل ديهم ال�ث�ي من األشخاص المصابني
ي 

أي عالج أعراض مرض�ة خف�فة و�تماثلون للشفاء دون تل�ت
وسات وس. مضاد للف�ي ات و�مكن إعطاء دواء مضاد للف�ي

�مات"�س�  ف ) TPOXX(أو " ت�كوف�ي لألشخاص المصابني
ي المنا

ي ذلك التقرحات �ف
طق بجدري القرود الحاد، بما �ف

جات الحساسة أو األلم الذي ال �مكن الس�طرة عل�ه بالعال 
ي ال �ستلزم وصفة طب�ة شخاص كما �مكن إعطاءە لأل . اليت

.الذين ت��د احتمال�ة إصابتهم بأعراض شد�دة

:إذا لم �كن لد�ك طب�ب خاص
فاتصل بمركز اتصال الصحة العامة ع� الرقم•

ي األسب�ع من 7(، )1)(833)(540)(0473(
أ�ام �ف

ا إ� 8:00الساعة  ، أو)مساءً 8:30صباح�
نك الق��بة مع�ادة الصحة الجنس�ةز�ارة �مكنك •

.التابعة للصحة العامة

الطرق األخرى لتقل�ل خطر اإلصابة
ي أثناء ممارسة الجنس أو حضور المناسبات اجتماع�ة

�ض

�كك الجن�ي • كائك(تحدث إ� �ث راض حول أي أم) �ث
ي منها أي منكم أو أي طفح جلدي

تقرحات /�عايف
ي ذلك األعضاء التناس

ل�ة جلد�ة غ�ي مفهومة بما �ف
ج ا تجنب ممارسة الجنس أو تالمس الجلد إذ. وال�ث

�كك لد�ه أعراض أو �شخ�ص �ش�ي إلص  ابته كان �ث
.بمرض جدري القرود

ال �شارك أي أدوات طعام أو أ�واب أو مناشف أو •
.مالءات أو مال�س غ�ي مغسولة

ي الذكري•
ي الذكر . استخدم الوا�ت

ي إن استخدام الوا�ت
ي الغالب لمنع اإلصابة ب

ي �ف
مرض جدري بمفردە ال �ك�ف

ل�ن استخدامه �قلل من المخاطر، وقد . القرود
ي تجنب اإلصابة بالتقرحات بالمناط

ق �ساعد �ف
ج أو الفم أو األعضاء التناسل .�ةالحساسة مثل ال�ث

كاء الجنس• .قلل من عدد �ث
س تجنب األ�شطة األ��� خطورة مثل ممارسة الجن•

.مع الغ��اء وحفالت الجنس الجما�ي 
ي يرتدي فيها ال• ناس تجنب الذهاب إ� األما�ن اليت

ة مال�س مكشوفة أو ح�ث �كون هناك مالمسة مبا �ث
.أو حم�مة للجلد

ي المناطق•
احرص ع� تغط�ة الجلد المكشوف �ف

.المزدحمة

Arabic

http://ph.lacounty.gov/monkeypox
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf


ما هو جدري القرود؟
وس جدري القرود ن إ. جدري القرود مرض معٍد �سببه ف�ي

ي  مخالطة أي شخص لشخص آخر مصاب بجدري القرود تعيف
.أنه معرض لخطر اإلصابة

وس إ� المصابة بجدري القرود نقل الف�ي الحامل �مكن للمرأة 
.جنينها ع�ب المش�مة

لمرور ال ينت�ث مرض جدري القرود ع�ب المحادثات العابرة أو ا
.بالقرب من شخص مصاب به

.قد یبدو الطفح الجلدي مختلفًا عن األمثلة أعاله: مالحظة

ما �ي عالمات وأعراض مرض جدري القرود؟

ي غضون 
أسابيع من 3تبدأ أعراض جدري القرود عادة �ف

وس .التعرض للف�ي

ا أ��� األعراض شيوع�
:هو الطفح الجلدي الذي قد

يبدو•
وكأنه نتوءات أو بثور أو

قشور
ي أي مكان بالجسد•

�ف
ي ذلك األعضاء التناسل�ة

بما �ف
ج والفم وال�دين والوجه وال�ث

ي جميع أ•
ي منطقة واحدة أو ينت�ث �ف

نحاء �كون �ف
الجسم

ا • ة إذا خاص(�سبب الشعور بالحكة أو �كون مؤلم�
ج )كان داخل الفم أو ال�ث

ا بأعراض شبيهة بأعراض قد �صاب األشخاص أ�ض�
.األنفلونزا

القشع��رة/الح� التعب وآالم 
العضالت والصداع

توّرم
الغدد اللمفاو�ة

أ�ام من ظهور الطفح الجلدي أو 4-1�مكن أن تظهر قبل 
.لن تظهر األعراض ع� كل شخص مصاب. بعدە

ك�ف ينت�ش مرض جدري القرود؟

��بة من المعروف أن مرض جدري القرود ينت�ث بالمخالطة الق
ي ذلك

:والحم�م�ة والمطولة أو أي مما سبق، بما �ف
دي أو التالمس المبا�ث للجلد مع الجلد مع وجود طفح جل•

ي أثناء ممارسة الجنس واالتصال
الحم�م قشور أو تقرحات �ف

.ناق�مكن أن �شمل ذلك التقب�ل والتدل�ك والع. اآلخر
ي . مالمسة اإلفرازات التنفس�ة•

أثناء �مكن أن �حدث هذا �ف
ا لوجه أو االتصال ال جسدي التالمس المطول والوثيق وجه�

خص الحم�م، مثل التقب�ل والعناق وممارسة الجنس مع ش
.مصاب بجدري القرود

لة مثل المال�س غ�ي المغسو (مالمسة األش�اء واألقمشة •
ي استخدمها ش) وأغط�ة األ�ة ومشاركة المناشف خص اليت

.مصاب بجدري القرود ولم يتم تنظ�فها

��ن �مكن للشخص المصاب بجدري القرود ��ث المرض لآلخ
من وقت ظهور األعراض وحيت الشفاء من الطفح الجلدي

.  د�دةواختفاء الطفح البق�ي الحطا�ي وظهور طبقة جلد ج
.أسابيع4إ� 2و�ستغرق هذا األمر عادًة من 

ك�ف�ة تجنب اإلصابة بمرض جدري القرود

تجنب مالمسة الجلد أو المخالطة❶
ي 
ات ط��لة مع شخص �عايض الوث�قة لف�ت

من أعراض جدري القرود
ة الطفح الجلدي أو الطفح البق• �ي ال تلمس مبا�ث

.الحطا�ي ع� جسد الشخص المصاب
نه أو ال تقبل الشخص المصاب أو تعانقه أو تحتض•

جنس فموي أو مهب�ي أو (تمارس الجنس معه 
ي  �ب ).�ث

تجنب مالمسة األش�اء أو المواد غ�ي النظ�فة❷
ي سبق استخدامها

اليت
بواسطة شخص لد�ه أعراض

.جدري القرود
ط�ة ال �شارك الفراش أو المناشف أو المال�س أو األغ•

.والمالءات إال إذا تم غسلها
.اغسل �د�ك �شكل متكرر❸

اغسل �د�ك �شكل متكرر بالماء والصابون أو •
بل وهذا مهم باألخص ق. استخدم معقم �دين كحو�ي 

تجنب . تناول الطعام أو بعد استخدام المرحاض
.مالمسة وجهك بأ�دي غ�ي مغسولة

 لذلك❹
ً

.احصل ع� اللقاح إذا كنت مؤه�
�مكن لألشخاص األ��� عرضة لإلصابة بمرض •

ر جدري القرود الحصول ع� اللقاح لتقل�ل مخاط
ا إعطاء اللقاح . إصابتهم بالمرض �مكن أ�ض�

ف لشخص مصاب بجدري  لألشخاص المخالطني
ي منع اإلصابة بالمر 

ض أو القرود، بهدف المساعدة �ف
� لمعرفة الم��د، تحّدث إ. تخف�ف حدة األعراض

طبيبك أو زر موقع 
ph.lacounty.gov/monkeypox

http://ph.lacounty.gov/monkeypox
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