آبله میمون
راهنما برای افرادی که در معرض ابتال به آبله میمون بودهاند
 .1اگر در مواجهه با شخص مبتال به آبله میمون قرار گرفتم ،چه باید بکنم؟
ً
ر
• بر سالمت خود نظارت کنید .افرادی که به آبله میمون مبتال یم شوند ،معموال  7تا  14روز (و حداکث  21روز) پس از مواجهه به
عالئم دچار یم شوند  .اگر عالئم ابتال به آبله میمون (به زیر مراجعه کنید) در شما ظاهر شد ،آماده جدا کردن خود از دیگران باشید.
•

واکسینه شوید .اگر شما تا به حال رسی دو دوزی واکسن آبله میمون را دریافت نکرده اید .دریافت واکسن آبله میمون تا  4روز پس
ی
پیشگثی از آلودگ شما کمک کند .دریافت واکسن  14-4روز پس از مواجهه ،ممکن است شدت عفونت
از مواجهه ،یم تواند به
ر
ر
شما را کاهش دهد .در  ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htmبیشث بیاموزید.

•

خواهشمند است تلفنهای اداره بهداشت عمویم را پاسخ دهید .اگر از شما به عنوان مخاطب فرد مبتال به آبله میمون نام برده
گثد تا از حال شما آگاه گردد و اگر مناسب باشد پیشنهاد واکسینه شدن دهد.
شود  ،ممکن است اداره بهداشت عمویم با شما تماس ر

 .2نشانه ها و عالئیم که باید به آنها توجه کنم کدامها هستند؟
شایع ترین عالمت آبله میمون ،دانههای رسخ پ ر
وست است که ممکن است:
ی
• شبیه برجستگ ،جوش ،تاول یا پوسته سخت باشند و پیش از بهبودی چندین مرحله را یط خواهند کرد .معموأل ،دانههای رسخ
ی
ی
ر
پوست به صورت لکههای قرمز و مسطح ظاهر شده و سپس به برجستگ تبدیل یمشوند .این برجستگ ممکن است در مرحله بعد،
ی
با ماییع پر شود که به چرک تبدیل یمشود .پس از آن ،برجستگ به پوسته سخت مبدل خواهد شد.
• رو یا نزدیک به اندام تناسیل (آلت تناسیل ،بیضهها ،لبهای واژن و واژن) ،مقعد (سوراخ) ،دهان ،یا سایر اندامها مانند دست،
پنجههای پا ،قفسه سینه و صورت باشند.
ی
• روی تمام بدن پراکنده یا محدود به یک ناحیه شود .ممکن است فقط چندتای برجستگ یا تاول باشد.
• دردناک بوده و/یا خارش داشته باشد .برخ از افراد درد شدیدی دارند ،به ویژه اگر دانهها داخل دهان یا مقعد آنها باشد.
ر
پوست ،ممکن است فرد عالئم شبه آنفوالنزا ن رث بروز دهد .این عالئم یمتوانند  1-4روز قبل یا بعد از پیدایش دانههای
عالوه بر دانههای رسخ
ی
رسخ ظاهر شوند .عالئم شامل تب/لرز ،تورم گره های لنفاوی ،خستگ مفرط ،دردهای عضالی و رسدرد است.
واگیدار است؟
 .3شخص مبتال به آبله میمون تا چه مدت ر
ً
ر
شخص مبتال به آبله میمون از زمای که عالئمش ظاهر یمشود تا زمای که دانههای رسخ پوست کامال التیام بیابد ،همه پوستههای سخت
ی
ً
بگثد ،یمتواند آلودگ را به دیگران رسایت دهد .این دوره معموال ربی  2تا  4هفته طول یمکشد.
بیفتد و قش تازه از پوست شکل ر
ی
دانشمندان هنوز در حال مطالعه هستند که آیا افراد مبتال به آبله میمون ،زمای که هیچ عالئیم ندارند ،قادر به ر
گسثش آلودگ هستند ،آبله
ر
بیشثی دارد که شخص مبتال به آبله میمون آنرا از طریق ریزقطرههای تنفیس پخش
میمون چند وقت یکبار پخش یمشود ،چه وقت احتمال
ر
کند و دیگر تعامالت یا رفتارهای که ممکن است مردم را در معرض خطر بیشثی قرار دهد ،کدامها هستند .اداره بهداشت عمویم ،با دریافت
بیشث ،به ر
ر
اشثاک گذاری آنها ادامه خواهد داد.
اطالعات
ی
پرهی کنم؟
فعالیت
 .4آیا باید از هر گونه
ر
ر
تا زمای که هیچ گونه عالئیم از آبله میمون را ندارید (باال را رؤیت کنید) یمتوانید به کارهای روزمره خود (مانند رفی به محل کار یا مدرسه)
شث مادر ،مت یا عضو اقدام
ادامه دهید .با این وجود ،در طول دوره  21روزه نظارت بر عالئم خود ،نباید به اهدای خون ،سلول ،بافت ،ر
کنید.
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آبله میمون
راهنما برای افرادی که در معرض ابتال به آبله میمون بودهاند
 .5در صورت پیدایش نشانهها یا عالئم آبله میمون چکار باید بکنم؟
ً
ر
ر
ر
قسمت از بدن شما پیدا شد و/یا عالئم شبه آنفوالنزا در شما ظاهر شد ،فورا به
پوست جدید در هر
پوست ،زخم یا ضایعات
اگر دانههای رسخ
ً
یک ارائه دهنده خدمات درمای مراجعه نمایید .حتما به آنها بگویید که در معرض آبله میمون قرار گرفتهاید .هنگایم که به پزشک مراجعه
ر
پوست خود را بپوشانید و ماسگ با برازش مناسب بزنید.
یم کنید ،دانههای رسخ
بگثید.
اگر ارائه دهنده یا بیمه درمای ندارید ،با مرکز تماس اداره بهداشت عمویم به شماره  1-833-540-0473تماس ر
ر
پوست دارید ،یمتوانید به خدمات کلینیکهای سالمت جنیس
(هر روز از ساعت  8صبح تا  8:30بعد از ظهر باز است) .اگر دانههای رسخ
اداره بهداشت عمویم نث ر
دسثیس داشته باشید (برنامه زمای را اینجا ببینید).
ر
اگر دانه های رسخ پ ر
وست دارید که ارائه دهنده خدمات درمای را نگران احتمال وجود آبله میمون کرده است ،شما را آزمایش خواهند کرد .آنها
ر
پوست شما مالیده و آنرا برای آزمایش آبله میمون به آزمایشگاه یمفرستند.
سوای را روی زخمهای روی پوست یا قسمتهای از دانههای
ی
ی
نگهداشی خود از دیگران ،خطر ر
ر
یقی حاصل نکردهاید ،با ر
گسثش آلودگ را کاهش دهید .از
یست با دور
تا زمای که از عدم ابتال به آبله میمون ر
دستورالعملهای جداسازی آبله میمون رپثوی کنید.
 .6اگر تشخیص داده شود که به آبله میمون مبتال هستم چه باید بکنم؟
.
اگر ابتال به آبله میمون در شما تشخیص داده شود ،باید به منظور محافظت از دیگران ،خود را از آنها جدا کنید از دستورالعملهای
جداسازی افراد مبتال به آبله میمون که به چندین زبان در  ph.lacounty.gov/monkeypoxموجود است ،رپثوی کنید.
ً
بگثید .این کار را فورا
با رسیکهای جنیس خود و کسای که از زمان رسوع عالئم ،تماس بسیار نزدیک ،جنیس و/یا طوالی داشتهاید ،تماس ر
انجام دهید تا آنها بتوانند (اگر تا به حال واکسینه نشده اند) واکسینه شوند و آنها رنث مراقب عالئم آبله میمون باشند.
خواهشمند است به تلفنهای اداره بهداشت عمویم پاسخ دهید .اگر ابتالی شما به آبله میمون تشخیص داده شده است ،آنها با شما تماس
خواهند گرفت تا درباره قرار ر
گرفی در معرض بیماری و فعالیتهای که پیش و پس از ظهور عالئم داشتهاید ،از شما پرسشهای بکنند .سیع بر
ی
ر
تعیی شود و به شناسای افراد دیگری که در معرض مواجهه قرار گرفته اند کمک
این است که چگونگ قرار گرفی شما در معرض آبله میمون ر
کند.
ی
بیشی به کجا مراجعه کنم؟
 .7برای اطالعات
اداره بهداشت عمویم ،شهرستان لسآنجلس
ph.lacounty.gov/monkeypox
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
مراکز پیشگیی و ی
کنیل بیماریها
ر
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
اداره بهداشت عمویم کالیفرنیا
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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