ﺑﺎ واﮐﺳن آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد
درﺑﺎره واﮐﺳن:
واﮐﺳن  JYNNEOSTMدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻧﮭﺎ واﮐﺳن دارای ﻣﺟوز ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو ) (FDAﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ در اﻓراد اﺳت .اﯾن واﮐﺳن
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در اﻓراد  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ،و در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑرای اﻓراد زﯾر  18ﺳﺎل ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت JYNNEOS .ﺣﺎوی ﯾﮏ وﯾروس زﻧده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫﺧوﺑﯽ در اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﮑﺛﯾر ﻧﻣﯽﺷود – ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﻣﺑﺗﻼ ﮐﻧد ﯾﺎ واﮔﯾردار ﺳﺎزد .اﯾن واﮐﺳن در  2ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  4ھﻔﺗﮫ ﺗزرﯾق
ﻣ ﯽ ﺷ ود .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣوﺟودی  JYNNEOSدر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺣدود اﺳت ،اﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از آن در ھﻔﺗﮫھﺎ و ﻣﺎهھﺎی آﯾﻧده ﻋرﺿﮫ ﺷود.

ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت واﮐﺳن:
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوﺟودی ﻣﺣدود ،اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر واﮐﺳن آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ را ﻓﻘط ﺑﮫ اﻓرادی
اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﮔروهھﺎی ﺑرﮔزﯾده ﭘ ُر ﺧطر ھﺳﺗﻧد .واﮐﺳن ﻣﯽﺗواﻧد از اﻓراد را در ﺑراﺑر آﺑﻠﮫ
ﻣﯾﻣوﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد.

ﺑرای آﺧرﯾن ﺟزﺋﯾﺎت ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت واﮐﺳن
ﻋﮑس زﯾر را اﺳﮑن ﮐﻧﯾد

واﮐﺳن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓرادی ﺗزرﯾق ﺷود ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺑودهاﻧد ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎ و
ﻋﻼﺋم آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ دارﻧد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺛﺎﺑت ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ﯾﺎ اﮔر اراﺋﮫ دھﻧده ﻧدارﻧد ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  2-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﻓرادی ﮐﮫ اراﺋﮫ دھﻧده ﺛﺎﺑت ﻧدارﻧد و در ﻧﺎﺣﯾﮫ آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ
اطراف ﻣﻘﻌد دﭼﺎر داﻧﮫھﺎی ﺳرخ ﭘوﺳﺗﯽ ﺷدهاﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎی ﺳﻼﻣت ﺟﻧﺳﯽ اداره
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
)(http:// publichealth.lacounty.gov chs SexualHealthClinicSchedule.pdf

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﭘَﺳﺎ-واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
اﻏﻠب اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳن  JYNNEOSدرﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ واﮐﻧشھﺎی ﺟزﺋﯽ دارﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺗب ﺧﻔﯾف ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺗورم ﻏدد و ﻗرﻣزی و ﺧﺎرش در ﻣﺣل
ﺗزرﯾق واﮐﺳن .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻓرد ﺑﺎﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﻗﺑل از ﺗزرﯾق  ،ﺑﺎ ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد.
زﻣﺎﻧﺑﻧدی واﮐﺳن:
ﺑﮫﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺷروع ﺑﯾﻣﺎری CDC ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ واﮐﺳن ظرف  4روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ﺗزرﯾق ﺷود .اﮔر واﮐﺳن در ﻓﺎﺻﻠﮫ 4
ﺗﺎ  14روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣواﺟﮭﮫ ﺗزرﯾق ﺷود ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را ﮐﺎھش دھد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑﯾﻣﺎری ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﮑﻧد 2 .ھﻔﺗﮫ ﭘس
از ﺗزرﯾق دوز دّوم واﮐﺳن ،ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎﻣل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟودی ﻣﺣدود واﮐﺳن در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺣﺎل اوﻟوﯾتﺑﻧدی
ﺗزرﯾق ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻌداد ﻣﻣﮑن دوز اّول واﮐﺳن آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ در اﯾن زﻣﺎن واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣﺣض اﻓزاﯾش ﻣوﺟودی ﻓدرال
واﮐﺳن ،اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ دوز دّوم را در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ دوز اّول ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد.
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد واﮐﺳن آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت واﮐﺳن ) (VISﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
واﮐﺳن آﺑﻠﮫ/آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ) :(JYNNEOSآﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد
).(https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/smallpox-monkeypox.pdf

ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫﺳرﻋت در ﺣﺎل ﺗﺣول اﺳت ،ﻟطﻔﺎ ً
ﺟﮭت ﮐﺳب ﺑروز ﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت واﮐﺳن و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ
اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره آﺑﻠﮫ ﻣﯾﻣوﻧﯽ ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫph.lacounty.gov/Monkeypox/ :
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