جدري القردة

تعليمات العزل لألشخاص الذين أصابوا بجدري القردة
هذه اإلرشادات لألشخاص الذين تم تشخيصهم و األشخاص الذين يشتبه في اصابتهم بجدري القردة حتى يحصلوا على نتيجة سلبية من فحصهم.
تتوفر إرشادات أخرى لألشخاص في الرعاية الطبية أو في األماكن التي يتج امع فيها الناس كالمراكز اإلصالحية ومالجئ المشرا دين.
من المهم اتّباع هذه اإلرشادات لحماية اآلخرين وتخفيف من انتشار جدري القردة.

كيف ينتشر جدري القردة
يمكن لجدري القردة ان ينتشر من خالل:
• االحت كاك الجسدي المباشر بطفح الجلدي او قشور جروح او السوائل الجسدية لشخص مصاب بجدري القردة
• احتكاك مع سوائل الجسم او افرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بجدري القردة  ،كالنزف من تقرحات الجلد او اللعاب المالمس
لتقرحات الفم.
• مالمسة أداة حادة (كاالبرة ) التي قد المست تقرحات او السوائل الجسدية لشخص مصاب بجدري القردة.
• مالمسة األغراض (كالثياب والفراش والمناشف) التي قد المست تقرحات او السوائل الجسدية لشخص مصاب بجدري القردة ولم يتم
تنظيفها ( .مالحظة :أعلنت مراكز السيطرة على االمراض والوقاية منها ان خطورة اإل صابة بجدري القردة بهذه الطريقة هي منخفضة).
بإمكان الشخص المصاب بجدري القردة ان ينشر المرض لآلخرين عندما تبدأ العوارض حتى شفاء الطفح الجلدي واختفاء القشور وظهور طبقة
جلد جديدة .وهذا عادةً ما يتطلب  ٤-٢أسابيع.
بإمكان الشخص الحامل ان ينقل العدوى الى الجنين من خالل المشيمة  ،وأيضا من خالل المخالطة اثناء او بعد الوالدة.
للمزيد من المعلومات  ،زر أسئلة جدري القردة الشائعة الموجودة على ph.lacounty.gov/monkeypox

متى يجب االنعزال ؟
عليك ان تقوم بالعزل المنزلي اذا:

• من المشتبه ان تكون مصاب بجدري القردة ،حتى يستبعدها الطبيب.
• لديك جدري القردة ،حتى تطابق معايير معاودة القيام باألنشطة المحدودة أو الطبيعية المذكورة ادناه.
ابق في المنزل ،اال اذا اضطررت الذهاب الى الطوارئ او رؤية طبيب.

بإمكانك معاودة القيام باألنشطة المحدودة خارج المنزل عندما تطابق كافة هذه المعايير:
•
•
•

لم يكن لديك حرارة او عوارض تنفسية لمدة  ٤٨ساعة على األقل دون ان تستخدم دواء لتخفيض الحرارة ؛ و
لم تظهر تقرحات جديدة لمدة  ٤٨ساعة على األقل؛ و
أي تقرحات التي ال يمكن تغطيتها ،فقد تم شفائها بالكامل (كالقشور التي سقطت وطبقة جديدة من الجلد قد ظهرت في مكان التقرحات)

عندما تطابق هذه المعايير  ،يمكنك معاودة األنشطة المحدودة خارج المنزل على شرط ااال تتضمن االحتكاك الجسدي مع اآلخرين او الزيارات غير
الضرورية لألماكن المقلقة (انظر الى المربع ادناه)  .عليك اتاباع التدابير الوقائية الموجودة في التدابير الوقائية إلتباعها خارج المنزل في األسفل)

العودة الى العمل
اذا كنت تطابق المعايير المذكورة أعاله لمعاودة األنشطة المحدودة خارج المنزل ،يمكنك العودة الى العمل بشكل شخصي على شرط* ان:
• يكون عملك اليشمل الرعاية الجسدية او االحتكاك مع االخرين كالعالج بالتدليك والجماليات والعمل في المجال الجنسي ؛ و
• ال تعمل في أماكن مقلقة (انظر الى المربع ادناه)؛ و
• ليس بإمكانك العمل عن بعد
*قبل العودة للعمل ،تأكد من رئيسك ان كان هناك متطلبات زائدة تب ًعا الدارة السالمة والصحة المهنية في كاليفورنيا او هيئات الترخيص والتصديق.
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ان كنت ال تطابق معايير العودة الى العمل ،ال ينبغي عليك العودة الى العمل بشكل شخصي حتى تطابقها لمعاودة القيام باألنشطة الطبيعية (انظر الى
األسفل)

العودة الى المدرسة
األطفال الذين يبلغون الثمانية من العمر وما فوق ويطابقون المعايير المذكورة أعاله لمعاودة األنشطة المحدودة خارج المنزل  ،يمكن ان يعودوا الى
المدرسة واألماكن األخرى (كبرامج قبل/بعد المدرسة ،الخ) بشكل شخصي  ،على شرط ااال يشاركون في األنشطة التي ال تتضمن مخالطة ا الخرين ،
كالرياضة التي فيها أي احتكاك.
األطفال الذين لم يبلغوا الثمانية من العمر ال ينبغي عليهم ان يعودوا الى الحضانة او المدرسة الى ان يطابقون المعايير لمعاودة األنشطة العادية (انظر
ادناه).

المناطق المقلقة
تشمل المناطق المقلقة:
• مالجئ المشردين والمهجّرين والطوارئ والمراكز السكنية للمعالجة من المخدرات
• مراكز الرعاية
• المراكز اإلصالحية ومنشآت االحتجاز الحكومية والمحلية
المطولة  ،ومراكز العناية بالمسنين  ،والخدمات المنزلية التي تتطلّب الرعاية الجسدية
• العناية
ّ
• مراكز الرعاية باألطفال والحضانة التي تهتم باألطفال من سن الرضاعة حتى سن ما قبل المدرسة حيث يُفترض ان يكون هناك
احتكاك جسدي لتغيير الحفاضات واستخدام المراحيض واإلطعام والنظافة والتفاعل بشكل عام
• مدارس  k-12والمراكز األخرى (برامج قبل /ما بعد المدرسة) التي تقدم الرعاية لألطفال تحت عمر  ٨سنوات او ما فوق الذين
يتطلّبون رعاية جسدية  ،اذا كانت مهام العمل تتطلّب رعاية جسدية مباشرة مع أولئك األطفال.

يمكنك معاودة النشاطات الطبيعية عندما. :
•

كافة التقرحات قد شُفيت (كقشور الجروح قد سقطت وطبقة جديدة من الجلد قد ظهرت في أماكن التقرحات) و

•

أي عوارض أخرى ،كالحرارة  ،قد اختفت ل ٤٨ساعة على األقل دون استخدام دواء لتخفيف الحرارة

مالحظة عن ممارسة الجنس :قد يكون هناك احتمالية نقل جدري القردة لشريك جنسي حتى بعد شفاء تقرحاتك الجلدية .وهذا بسبب بقاء إحتمالية بقاء
المرض في السائل المنوي واألعضاء التناسلية األخرى .إلى ان نعلم المزيد ،يُنصح استخدام الواقي الذكري ل مدة  ١٢أسبوع ،اذا كنت ستمارس الجنس
بعد انتهاء فترة العزل.

تعليمات
 .تدابير وقائية في المنزل
اتبع هذه التعليمات لحماية اآلخرين في المنزل إلى ان تطابق معايير لمعاودة القيام باالنشطة العادية.
• بقاء التقرحات الجلدية مغطاة (انظر الى قسم التقرحات الجلدية في األسفل)
• تجناب مخالطة األشخاص والحيوانات التي تعيش معها
 oنَم في غرفة منفصلة اذا امكن
 oاستخدم مرحاض منفصل اذا امكن .واذا لم يُمكن  ،نظافه وط هاره واتابع اإلرشادات على صفحة مراكز السيطرة على االمراض
والوقاية منها تطهير المنزل واألماكن األخرى الغير الرعاية الصحية.
 oقلل الوقت الذي تقضيه مع اآلخرين في الغرفة نفسها.
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•

•
•
•

اذا كنت بحاجة لقضاء الوقت في الغرفة ذاتها مع احد يعيش معك ،قم بتغطية جميع التقرحات الجلدية بالثياب ،و/او القفازات ،و/او
الضمادات بشكل مالئم وقلل من أي احتكاك جسدي .باإلضافة الى ان عليك وعلى الشخص الموجود معك في الغرفة نفسها (اذا
كان عمر هذا األخير سنتان وما فوق) بارتداء قناع للوجه أو جهاز تنفسي عندما تكون هناك مخالطة ( في مسافة ستة اقدام) للقاء
مطول .من المهم ،ان تتجنب مخالطة األطفال اوالحوامل اوالمرضعات او الذين يعانون من نقص المناعة او الذين كان لديهم
ا
التهاب الجلدي التحسسي او االكزيما حيث قد قد يكونوا في خطر اكبر للمرض الشديد.
تجناب المعانقة ،واالحتضان ،والتدليك ،والتقبيل ،والنوم في الفراش ذاته ،والقيام بالجنس الشفوي والشرجي والمهبلي ،او مالمسة األعضاء
التناسلية او ش رج اآلخرين ،او االحتكاك الجسدي مع االخرين .ال تشارك األغراض التي قد استخدمتها مع االخرين او الحيوانات  ،والتي
تشمل الشراشف والمناشف والثياب واألواني واألكواب وااللكترونيات ضمن األغراض األخرى ،ااال اذا تم تنظيفها وتعقيمها (انظر الى ما
ادناه)
ا
ا
ُ
قم بغسيل او تعقيم الثياب التي لبست او استخدمت ونظف وعقام األشياء التي تم لمسها بواسطة تقرح جلدي .نظفها بنفسك ان امكن.
تجناب تلويث األثاث المنجاد والمواد المسامية األخرى التي ال يمكن غسيلها وذلك من خالل وضع شراشف عادية او شراشف ضد الماء او
مالءات او اقمشة عليها.
قم بغسل األيدي بتكرار خالل النهار ،خاصة بعد احتكاك مباشر مع التقرحات الجلدية .على المقيمين في المنزل ان يقوموا بغسل االيدي
بتكرار أيضًا .استخدم الصابون والماء لمدة  ٢٠ثانية او معقم االيدي الكحولي الذي يحتوي على  ٪٦٠كحول على األقل.
تخفيف خطر انتشار التقرحات الماكن مختلفة في جسمك
• تجنّب استخدام العدسات الالصقة لمنع نقل المرض الى العيون
• تجنّب حالقة األماكن التي فيها التقرحات

التنظيف والتعقيم والتخلص من النفايات
•

الغسيل (كالشراشف والمناشف والثياب) يمكن ان تُ غسل في آلة الغسيل مع مياه دافئة ومعقام .ال يجب خض او التعامل مع الغسيل المتسخ
بطريقة قد تؤدي الى انتشار الجزيئات ال مُ عدية.
o

•

اذا كان هناك من يتعامل مع غسيلك  ،فعلى ذلك الشخص  ،لتخفيف من تعرضه للمرض ،ان يرتدي قفاازات لالستخدام الواحد وقناع
للوجه مناسب وتغطية أي جلد مكشوف الذي قد يتعرض الى احتكاك مع غسيل متسخ .

قم بتظيف وتطهير بتكرر األغراض الملموسة .اذا كان هناك من يقوم بهذا العمل ،فعليهم االرتداد على األقل فقازات لالستخدام الواحد وجهاز
تنفسي.
 oالصحون وأدوات االكل يجب ان تُنظاف في غساالة الصحون او باليد مع مياه دافئة وصابون لالطباق.
o

األماكن المتسخة يجب ان تُنظاف وتُ عقام  .من الممكن استخدام العديد من المنظفات والمطهرات المنزلية العادية -زر صفحة وكالة
الحماية البيئية لالئحة المطهرات المسجلة.
▪ اقرأ تعليمات الشركة المصنعة ؛ تأكد ان المنتج يناسب منزلك
▪
▪

نظّف المنزل بواسطة المياه والصابون اذا كان ذلك مذكور بالتعليمات او اذا المنزل كان ملوثاً .قد يؤثر التلوث على
علمية التعقيم.
اتبع تعليمات الوقت ،على المكان ان ً
مبلال للوقت ال معيّن المذكور لتأكد من ف عّالية المنتج .اعد الكرّ ة عند اللزوم.

• النفايات :قم بتفريق القفازات والضمادات والمناشف الورقية ذات االستعمال الواحد عن باقي النفايات في سلة مهمالت مخططة .قم باغالق
ال كيس وارميه في مكب النفايات .ارت ِد القفازات عند رمي النفايات.
زر موقع مراكز السيطرة على االمراض والوقاية تعليمات على التعقيم المنزل والمراكز غير الرعاية الصحية منها للمزيد من المعلومات والنصائح
حول التنظيف خالل وبعد جدري القردة.
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تقرحات جلدية
قم بتغطية التقرحات الجلدية التي لم تُشفى بعد بقدر المستطاع اذا كنت تعيش او تخالط اآلخرين
• غطَّ التقرحات الجلدية بواسطة الثياب او شاش مع شريط اإلسعافات األولية الالصق او ضمادة شبه نفاذة (التي تسمح للهواء في التدفق
وليس السوائل) كالتيغاديرم مع شاش او ما شابه.
• ارت ِد القفازات لتغطية التقرحات على اليدين.
• امنع التقرحات من لمس األشخاص او األغراض التي قد تُستعمل من قبل اآلخرين.
• اتبع نصائح مقدم الرعاية الصحية على العناية بالتقرحات .اطلب الرعاية الطبية اذا كان هناك عالمات اللتهابات أخرى كالحمى او القيح او
ازدياد الحرارة واالحمرار والتورم في الجلد حول أماكن التقرحات.
• غيّر الضمادات بنفسك اذا امكن -ارت ِد القفازات ذات االستعمال الواحد واغسل يديك حينما تتخلّص من القفازات .اذا كنت بحاجة الى
مساعدة في التنظيف او تغطية التقرحات ،على الشخص الذي يساعدك ان يرتدي على األقل  ،قفازات أحادية االستعمال وثياب ذات اال كمام
وقناع للوجه مناسب او جهاز تنفسي .أي قطعة ثياب يجب غسلها مباشرة اذا لمست التقرحات خالل غيار التض ميم .اقرأ أعاله لكيفية
التخلص من النفايات (كالضما دات والقفازات)

اقنعة الوجه واألجهزة التنفسية
ارت ِد جهاز تنفسي او قناع مناسب في جميع األوقات عندما تكون على احتكاك مع االخرين الى ان تُشفى جميع التقرحات والعوارض األخرى قد
زالت لمدة  ٤٨ساعة على األقل.
من الممكن ان ينتقل جدري القردة من خالل افرازات الجهاز التنفسي .للسالمة ،يُنصح بارتداء قناع الوجه او جهاز تنفسي عندما تكون مع االخرين
طوال فترة مرضك .باإلضافة  ،على افراد االسرة بارتداء قناع مناسب او جهاز تنفسي اذا كانوا سيتواجدون معك .األجهزة التنفسية مثل  N95و
 KN95و  KF94تؤمن الحماية األفضل.

حيوانات اليف ة
من الممكن ان تتعرض الحيونات الى المرض من خالل مخالطة شخص مريض وبامكانها نقل العدوى الى االخرين .تجناب مخالطة الحيونات واتبع
التعليمات على صفحة مراكز السيطرة على االمراض والوقاية حول حيوانات في المنزل اذا كان لديك حيوان اليف .المخالطة تتضمن مداعبة واحتضان
وعناق وتقبيل ولعق ومشاركة أماكن النوم ومشاركة األكل.
اذا كنت بحاجة الى لتمشية حيوانك في الخارج ،تأكد ان التقرحات الجلدية /الطفح الجلدي مغطى بالكامل بواسطة الثياب و/او القفازات و/او الضمادات
وارت ِد قناع مناسب عندما تكون خارج المنزل.

تدابير وقائية لخارج المنزل
اذا كنت تمارس العزل المنزلي ولكن عليك الخروج في حالة طوارئ لرؤية طبيب:
• قُد بنفسك اذا امكن .اذا كانت المواصالت العامة حلّك الوحيد ،تجنّب األوقات المزدحمة .حافظ على مسافة بقدرة المستطاع بينك وبين
النوافذ المفتوحة.
• قم بتغطية أي تقرحات غير شافية بواسطة الثياب او الضمادات ( إقرأ تقرحات الجلد أعاله )
• ارت ِد دائ ًما قناع مناسب او جهاز تنفسي عندما تكون مع االخرين (إقرأ اقنعة الوجه وأجهزة التنفس أعاله )
• اغسل اليدين بتكرار بالصابون والمياه او معقم اليدين الكحولي وتجنب مالمسة التقرحات.
اذا كنت تطابق مع كافة معايير معاودة القيام باالنشطة المحدودة خارج المنزل:
• اتبع التدابير الوقائية المذكورة أعاله
• ال تمارس نشاطات تتضمن االحتكاك (كالتدليك ،اهتمام بالبشرة  ،الخ) او القيام بزيارات غير ضرورية لالماكن المقلقة (اقرا المربع أعاله )
• ال تشارك المناشف او اغراضك الشخصية مع االخرين
• تجنّب الذهاب الى الحانات والنوادي والحفالت و حمامات البخار
• تجنّب االحتكاك الجسد ي المباشر او الحميم مع االخرين كالتقبيل واالحتضان واالحتكاك الجنسي.
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جدري القردة

تعليمات العزل لألشخاص الذين أصابوا بجدري القردة
اخبر القريبين منك انهم قد يكونوا معرضين للمرض
مطول منذ بدء العوارض .افعل ذلك بأسرع وقت ممكن ليأخذوا بعين االعتبار
تحدث مع شركائك الجنسيين واي احد كان لديك احتكاك حميم و/او ّ
الحصول على اللقاح (ان لم يحصلوا على لقاح جدري القردة سابقًا) .الحصول على اللقاح بعد التعرّ ض قد يمنع اإلصابة بجدري القردة او التخفيف من
حديّنه .وعليهم الحذر من أي عوارض لجدري القردة.

الرجاء الرد على االتصاالت من قبل الصحة العامة
الرجاء الرد على االتصاالت من قبل الصحة العامة .سيتواصلون معك ليسألوا عن األنشطة التي قمت بها قبل وبعد ظهور العوارض .وهذا لمعرفة
كيف تعرضت لجدري القردة ولتساعدهم على تحديد االفراد الذين قد تعرضوا لجدري القردة .سيسألون ان كنت بحاجة للعالج او اذا ذهبت الى
المستشفى.

المزيد من المعلومات
اذا لديك أي أسئلة زر صحة عامة.مقاطعة لوس انجليس.غوف/جدري القردة او صفحة مراكز السيطرة على االمراض والوقاية منها عندما تكون مريضاً
للمزيد من المعلومات.
ان لم يكن لديك مقدم الرعاية او لديك أسئلة عن العزل  ،اتصل على مركز االتصاالت للصحة العامة على  -٠٤٧٣-٥٤٠-٨٣٣-١مفتوح يوميًا من ٨
صباحا حتى  ٨:٣٠مساءً.
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