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دستورالعمل های جدا سازی برای افراد مبتال به آبله میمون   

 آبله میمون

انتشار آبله میمون  چگونگی  
 

 آبله میمون یم تواند از راه های زیر منتشر شود: 

 .میمون آبله به مبتال فرد شده خشک های زخم پوسته زخم ها یا با پوست-اب-پوست مستقیم تماس •
 آب یا شود یم خارج پوست های زخم از که ماییع جمله از میمون، آبله به مبتال فرد تنفیس ترشحات یا بدن   مایعات با مستقیم تماس •

 .است بوده تماس در دهان های زخم با که دهان  
 یک سوزن( که زخم ها یا مایعات بدن  فرد مبتال به آبله میمون را لمس کرده است.  مانندشر تی   ) یک توسط شدن سوراخ/تماس •

 نشده تمی    و است کرده لمس را میمون آبله به مبتال دفر  بدن   مایعات یا ها زخم که( البسه ها، حوله رختخواب، مانند)ن  اشیا لمس •
 ه میمون از این راه پایی   است(. له خطر ابتال به آبکاظهار یم کند  CDC: توجه. )است

 
 بوجود پوست جدید قشر  یک و ،افتاده شده خشک های زخم پوسته یافته، التیام پوست   رسخ های دانه که زمان   تا ،از زمان  که عالئم آغاز یم شوند

   .یم کشد لهفته طو  4-2معموأل  این. دهد رسایت دیگران به را آن تواند یم میمون آبله به مبتال فرد ،باشد آمده

 
یا  طول  در کویروس همچنین می تواند از طریق تماس نزدی  .را از طریق جفت به جنی   رسایت دهد یم تواند ویروس آبله میمون بتال بهیک فرد باردار م

 بعد از تولد به نوزاد سرایت کند.
 

 برای اطالعات بیشتر،  سؤاالت متداول آبله میمون را که در  ph.lacounty.gov/monkeypox دسترس است، مالحظه کنید.  
 

                                               
 
 

 

 
 
 

 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 چه زمانی خود را جدا سازید
 

 :اگر  ،شما باید خود را در خانه جدا سازید

 
 پزشک آن را رد کند. یک تا  ،شما مشکوک به ابتال به آبله میمون هستید •

ی فعالیت های محدود یا عادی را  برآورده سازیدتا شما  •  : آبله میمون دارید ،زمان  که معیارهای از رسگی 
 

 . دارید پزشکیک مورد اضطراری یا دیدن یک مگر اینکه نیاز به ترک خانه برای  ،در خانه بمانید
 

ح زیر برآورده یم سازیدزمانی که تمایم معیاره ید: یم توانید شما  ، ا را به شر  فعالیت های محدودی را  خارج از خانه از ش گیر
 

 یا عالئم تنفیس نداشته اید؛ و ،ساعت تب نکرده اید 48به مدت ،بدون مرصف داروهای تب بر  •
 ساعت پدیدار نشده است؛ و 48جدیدی به مدت هیچگونه ضایعه  •

 در  تازهخم های خشک شده افتاده و یک قشر پوست  ه ز کامال التیام یافته است )یعت  پوست ،قابل پوشش نیستهر ضایعه ای که  •
 عه شکل گرفته است(. ضای محل های

 
یدممکن است که شما  ،معیارها را برآورده کنیداین زمان  که تمایم  شامل  آنهاتا مادایم که  ،فعالیت های محدودی خارج از خانه از رس گی 

وری از محیط های نگران کننده نباشد ،نزدیک با دیگرانجسیم تماس  شما باید اقدامات  . کنید(  یتؤررا  ) جعبه زیر  یا دیدارهای غی  ض 
ح داده شده است اتخاذ اقدامات احتیایط خارج از خانهکه در را  احتیایط  کنید(.  دنبال ،در زیر رسر

 

به آبله میمون تشخیص داده شده است.  که  است نین برای افرادیچهماین دستورالعمل ها برای افرادی است که ابتالی آنان 
در محیط های خدمات   ددریافت کنند.  برای افرا  را  آبله میمون هستند تا زمانی که نتیجه منفی آزمایش خود به  مشکوک به ابتال

.در دسترس استراهنمای متفاوتی   ،یا پناهگاه های افراد بی خانمان  (زندان ها) تسهیالت اصالحی مانندجمعی    درمانی یا  

 
آبله میمون را دنبال کنید. ،برای حفاظت از دیگران و کاهش انتشار  مهم است که این راهنما   

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/about.htm
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دستورالعمل های جدا سازی برای افراد مبتال به آبله میمون   

 آبله میمون

 بازگشت به کار
 

ی فعالیت های محدود خارج ااگر شما تمایم معیارهای باال برای از  تا  ،کار بازگردید بهشما میتوانید حضورأ  ،برآورده یم کنیدخانه را  ز رسگی 
 مادایم* که: 

ش جنیس به  ،متخصص زیبان   ،ماساژ درمان   ،برای مثال ؛دیگران نیم شود  با یا تماس جسیم مستقیمکار شما شامل مراقبت  • یا آمی  
 عنوان شغل؛

 و ( ؛کنید  یتؤر  ر راکار نیم کنید )جعبه زی یک محیط نگران کنندهدر  •

 ازی نیستید. جقادر به انجام کار خود به صورت م •
 

 ،وجود داشته باشدیا سازمان های صادر کننده مجوز یا گواهینامه   ،Cal/OSHAاز آنحان  که ممکن است الزامات افزوده مطابق  *
 آنها را با کارفرمای خود بررش کنید.  ،پیش از بازگشت به کار

 
ی فعالیت های عادی را برآورده سازید ،به کار را برآورده نیم سازید-بازگشت  -معیارهای اگر شما این نباید  ،تا زمان  که معیارهای ازرسگی 

 (. یت کنیدؤ پایی   را ر ) به کار باز گردید أحضور
 

 بازگشت به مدرسه! 
 

ی فعالیت های محدود خارج از خانه گاز رس برای ی  که گساله و بزر  8دکان کو به  أ ضور حممکن است    ،تمایم معیارهای باال را برآورده یم سازندی 
ه( ،یط های دیگر بازگردند)برنامه های قبل /بعد از مدرسهحرسه و ممد کت نیم کنند که لیتا مادایم که در هیچ فعا ، غی  تماس مستلزم ت  رسر

 شود.  ن  که شامل تماس یماز قبیل ورزش ها ،نزدیک جسیم با دیگران باشد
 

ی فعالیت های از رس تا آنها معیارهای  ،ک یا مدرسه بازگردندد کو از به برنامه مراقبت  أ حضور سال نباید  8کودکان خردسال تر از  عادی را گی 
 یت کنید.(ؤ برآورده سازند )زیر را ر 

 

 

 شما زمانی می توانید فعالیت های عادی را از سر گیرید که:

 
محل های ضایعه  پوست در  تازه تمامی ضایعات پوستی شما التیام یافته است )یعنی پوسته زخم های خشک شده افتاده و یک قشر  •

 شکل گرفته است( و

 ساعت از بین رفته است.  48به مدت حد اقل   ، شامل تب بدون مصرف داروی تب بر ، هر عالئم دیگر •
 

التیام یافته اند: حتی پس از توجه در مورد آمیزش جنسی . این به خطر انتقال آبله میمون به یک شریک جنسی امکان دارد ، آنکه ضایعات پوستی 
داریدنآمیزش ج ، تناسلی باقی بماند.  اگر پس از خاتمه جداسازی  ءاعضا  مواد دفعیدیگر سبب آن است که ویروس ممکن است در منی یا   ، سی 

بیاموزیم مدت   ، تا زمانی که بییشتر   هفته از کاندوم استفاده کنید.  12توصیه می شود که به 

 

 محیط های نگران کننده
 

 محیط های نگران کننده شامل: 

 تسهیالت مسکون  درمان اعتیاد و  ،طراریضپناه گاه های ا ،پناه گاه های مهاجرین ،اه های افراد  نی خانمانگپناه •
 محیط های خدمات درمان   •

 ایالت  و محیل و مراکز بازداشت اصالیح )زندان ها(تسهیالت  •
  در خانه شامل مراقبت جسمان  -بزرگساالن و سالمندان و خدمات ،تسهیالت مراقبت دراز مدت •

  ،پوشک  با فرض بر اینکه برای پوشاندن ،ارائه یم کنند دبستان    که نگهداری از کودکان را از نوزادی تا پیش پیش دبستان  محیط های مراقبت از کودک و  •

  تماس جسیم نزدیک وجود خواهد داشت.   ،تعامل کیلیا  ،بهداشت ،غذا دادن  ،رسویس بهداشت   استفاده از 
را ارائه یم کنند که ی  گسال یا بزر  8و سایر محیط هان  )برنامه قبل/ بعد از مدرسه ( که مراقبت کودکان سن مدرسه ای خردسال تر از  K-12مدارس  •

 را الزام یم کند.  با چنی   کودکان   وظایف شغل تماس مستقیم جسیم اگر  ،است تماس جسیم نزدیکلزم ستممراقبت از آنان 
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دستورالعمل های جدا سازی برای افراد مبتال به آبله میمون   

 آبله میمون

 دستورالعمل ها

 اقدامات احتیاطی در خانه 

یتا زمان  که معیارهای   این  دستور العمل ها را دنبال کنید:  ، برای حفاظت از دیگران در خانه ، فعالیت های عادی را بر آورده سازید از رسگی 

 یت کنید(. ؤ ضایعات پوست  در زیر را ر )ضایعات پوست  خود را بپوشانید  •

 یم کنید •
ی
 اجتناب کنید.  ، از تماس نزدیک با افراد و حیوانان  که به آنان زندگ

o در یک اتاق جداگانه بخوابید.  ، در صورت امکان 

o خودتان آن را تمی   و ضد عفون   ، نیست امکان پذیر اگر  از یک رسویس بهداشت  جداگانه استفاده کنید.  ، در صورت امکان
ل و )   CDCتارنمای ، محل کار و سایر محیط های اجتمایعخود  ضدعفون  خانه نظافت و  راهنمای   و  نیدک سازمان کنی 

ی از بیماری   . را دنبال کنید( پیشگی 
o  ک با گ با فردی از خانواده   دیگران را به حداقل برسانید. زمان ضف شده در اتاق مشی  اگر نیاز دارید که در اتاق مشی 

ی کنید و تماس  ، یا باند به طریقه مناسب بپوشانید / و  ، دستکش ، تمایم ضایعات پوست  را با لباس ، خود وقت سیر
در زمان  که به او سال دارد(  2شما و فردی که با او در اتاق هستید )اگر باالی  ، به عالوه جسیم را به حداقل رسانید. 

ه مهم ژ بپوشید. بوییک ماسک با برازش مناسب  یا ماسک تنفیس  دایب ، از یک برخورد کوتاه بیش ، نزدیک هستیدتماس 
ده ، راد باردارفا ، ه از تماس نزدیک طوالن  با کودکان خردسالکاست  یا دارای سیستم ایمت  رسکوب شده یا افرادی  ، شی 

( یا اگزما   atopic dermititisکه سابقه  در خطر باالتری برای ممکن است اجتناب کنید زیرا آنها   ، دارند)تورم پوست 
 . باشند جدیبیماری 

ک  ، بوسیدن  ، دادن ماساژ  ، به آغوش کشیدن ، از بغل کردن • ش جنیس از طریق دهان ، خوابیدن در تخت مشی  ن ژ و وا ، مقعد ، آمی  
مقعد دیگران یا دیگر تماس پوست  ءاعضایا از لمس  . اشیان  که استفاده کرده اید با اجتناب کنیدوست با افراد دیگرپ-به-تناسلی یا 

اک نگذارید و وسایل ها فنجان    ، وسائل غذاخوری  ، ها لباس  ، ها حوله ، از جمله رختخواب ، افراد دیگر و حیوانات به اشی 
ونییک  کنید(.   یتؤر)زیر را  مگر آنکه تمی   و ضدعفون  شده باشند.  ، ائل دیگرو وس  الکی 

را  انداقالیم که پوشیده شده یا دست خورده اند را شسته یا ضدعفون  کنید و سطویح را که توسط یک ضایعه پوست  لمس شده  •
 خودتان آنها را تمی   کنید. تمی   و ضدعفون  کنید. اگر ممکن است 

منفذدار که قابل  ءسایر اشیا مبلمان پارچه ای و بر روی برزنت یا  ، پتو  ، آب تشک پوشش ضد  ، با گذاشی   روکشسیع کنید که  •
 آن  ، شستشو نیستند

ی
 اجتناب کنید. از آلودگ

دیگر افراد خانواده نیز باید دست های بخصوص پس از تماس مستقیم با ضایعات.    ، تمیز کنید  أمرتبدر طول روز دست های خود را   •

 % الکل استفاده کنید.60حاوی حداقل  دست  یا از ضدعفونی کننده  ثانیه   20به مدت  آب و صابون   ز. اتمیز کنند أخود را مرتب
 

 

 

 

 

 

 

 دفع زباله و    ، ضدعفونی  ، نظافت

با آب گرم و ماده لباسشون   د و البسه( ممکن است در یک ماشی   لباسشون  استاندار  ، حوله ها ، ختخوابر  ، )برای مثاللباسشون   •
طریقه ای دست خورده شوند که ممکن است ذرات عفونت  را سته شوند. رخت های شستت  آلوده نباید تکان داده شوند یا به ش

 پراکنده کند. 
o  آنها باید دستکش های یکبار  ، برای کاهش خطر مواجهه آنان ، بزننددست اگر افراد دیگر باید به رخت های نشسته شما

را که ممکن است با رخت های نشسته  در معرض دید بدن خود و هر بخش  ، بپوشندمرصف و یک ماسک با برازش مناسب 
 بپوشانند.  ، تماس پیدا کند

 کنید.  لمس یم شوند أن  که مرتباشیا •
ی
ی کرده و ضدعفون آنها باید حداقل دستکش  ، اگر افراد دیگری باید این کار را انجام دهندرا تمیر

 یکبار مرصف و یک ماسک تنفیس بپوشند. 
 

 از خطر پراکندگی ضایعات به بخش های مختلف بدن خود بکاهید

ی از رسایت عفونت به چشمانتان •  از استفاده از لی   خودداری کنید.  ، برای پیشگی 
خود داری  ، پوست  دارند دانه های رسخ/ ضایعاتی بخش هان  از بدن خود که هااز تراشیدن مو  •

 کنید. 
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 آبله میمون

o روف و وسائل غذا خوری ظ .  باید در یک ماشی   ظرفشون  شسته شوند، یا با دست و آب گرم و ماده ظرفشون 
o  شوند.  ضدعفون  باید تمی   و سطوح آلوده  

ی
ممکن است   ، استاندارد  بسیاری از مواد نظافت/ضدعفون  کننده خانیک

یت  ؤر EPAرا برای لیست مواد ضدعفون  کننده ثبت شده در  حفظ محیط زیست( سازمان)EPA تارنمای -استفاده شود

 کنید.
 

 د. حاصل کنیاز مناسب بودن محصول برای سطح خود اطمینان  ؛دستورالعمل های سازنده را بخوانید •
پیشاپیش با آب و صابون آن را  ، یا اگر سطح به وضوح آلوده است ، اگر دستورالعمل ها پیش نظافت را ذکر میکنند •

ی تمی   کنید.  کثافت یم تواند از کارکرد مواد ضدعفون  کننده   کند. جلوگی 
شده خیس بماند تا از موثر بودن  نشان سطح باید برای مدت زمان  ؛دستورالعمل های زمان تماس را دنبال کنید •

 دوباره اعمال کنید.  ، اگر الزم است حاصل شود.  محصول اطمینان 

حوله های  ، باند ها ، یک سطل زباله همراه با کیسه داخل برای دفع دستکش ها ، در اتاق  که خود را جدا ساخته ایدزباله/ضایعات:  .  •
و دیگر زباله های کیل داشته باشید. کیسه را محکم ببندید و آن را در زباله عادی بیاندازید.  برای دست زدن و دفع زباله  ، کاغذی

 . دستکش بپوشید

راهنمای ضدعفون  خانه و محیط های  برای اطالعات بیشی  و نکات در مورد نظافت در دوران و بعد از آبله میمونDCCرا مالحظه کنید. 
 غی  خدمات درمان  

 

 ضایعات پوستی

 یم کنید یا با آنان در تماس هستید
ی

 حد امکان ضایعات پوستی التیام نیافته را بپوشانید.  تا ، اگر با دیگران زندگ

نفوذ متوسط ) باندی که ضایعات را با البسه بپوشانید یا یک تکه باند در محل با چسب خدمات اولیه ثابت کنید یا از یک باند با  •
د(میدهد  را به داخل هوا  گردشجازه ا ی شبیه  Tegadermبرای مثال  ،   ویل جلوی ورود مایعات را یم گی  با یک تکه باند یا چی  

 آن. 

 دستکش بپوشید.   ، برای پوشاندن ضایعات روی دست •
 خودداری کنید.  ، از تماس ضایعات با دیگران یا اشیان  که ممکن است توسط دیگران استفاده شود •

ی گر هر نشانه ای از یک عفونت ا کنید.   دنبالرا ضایعات  ز توصیه های ارائه دهنده خدمات درمان  برای مراقبت ا •  هثانویباکی 
 در جستجوی خدمات پزشیک باشید.  ، وجود داردوست دور ضایعات پدر یا تورم  ، رسیح   ، یا گرمای افزوده ، چرک  ، شامل تب

 ، دستکش هاپس از دور انداخی    الفاصلهبپوشید و ب فدستکش های یکبار مرص  -تان باندها را عوض کنیدودخ ، اگر امکان دارد •
حداقل  دشخیص که کمک یم کند بای ، ایعات نیاز به کمک داریدضندپیچر اهای خود را بشویید. اگر برای تمی   کردن یا ب دست

 طولآستی   های بلند و یک ماسک با برازش مناسب یا ماسک تنفیس بپوشد. هر بخیسر از لباس که در  ، دستکش یکبار مرصف
 ، یت کنید)مثال: باندؤ ته شود.  برای دفع ضایعات آلوده باال را ر سباید بالفاصله ش ، ایعات تماس پیدا یم کندضباند با تعویض 
 .دستکش(

ول و بعد از آبله میمون، نظافت و ضدعفون  خانه خود، محل کار و سایر محیط های برای اطالعات بیشی  و نکات در مورد نظافت در ط
 را مالحظه کنید.  CDCاجتمایع 

 

 ماسک و ماسک تنفسی

 افراد دیگر تمام مدن  که در تماس با در  ، باشندساعت برطرف شده  48تا زمان  که تمایم ضایعات پوست  التیام یافته و دیگر عالئم شما به مدت 
 بپوشید.  یک ماسک تنفیس یا ماسک با برازش مناسب ، هستید

 ، توصیه یم شود تا زمان  که شما عفون  هستید  ، ایمت  ود دارد که ویروس آبله میمون از طریق مایعات تنفیس پراکنده شود.  برای جامکان آن و 

 در اطراف دیگران یک ماسک با برازش مناسب یا یک ماسک تنفیس

ین حفاظت را ارائه ماس نزدیک خواهند بود، آنها نی   باید یک ماسک با بپوشید.  بعالوه، اگر اعضای خانواده با شما در تKF94, KN95, N95بهی 

 برازش مناسب یا ماسک تنفیس بپوشند. ماسک های  تنفیس

 یم کنند. 
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دستورالعمل های جدا سازی برای افراد مبتال به آبله میمون   

 آبله میمون

 

 حیوانات خانگی

مبتالقادر باشند که  که حیوانات خانگی امکان دارد   به ویروس مبتال یا آلوده شوند و می توانند ویروس را به دیگران  ، از طریق تماس نزدیک با شخص 

تارنمای       حیوان خانگی در منزلراهنمای    ، اگر حیوان خانگی داریدو  ، حیوانات خانگی خودداری کنید یاسرایت دهند.  از تماس نزدیک با حیوانات 

CDC  ی شود.مشراکت محل خواب و خوراک  ، لیس زدن ، بوسیدن  ، بغل کردن ، به آغوش کشیدن  ، را دنبال کنید. تماس نزدیک شامل نوازش کردن 

ضایعات/دانه های سرخ پوستی روی   ، ه تا زمانی که خارج از خانه هستیدمطمئن شوید ک ، راه ببرید  خارج از منزلخود راگی  خان اگر باید حیوان

 بپوشید.دستکش و/یا باند پوشیده شده اند و یک ماسک با برازش مناسب   ، با لباس   ألبدن شما کام

 

 اقدامات احتیاطی که در خارج از خانه اتخاذ کنید

ایدسا  خود را در خانه جدااگر    :راترک کنید  آنبرای یک مورد اضطراری یا دیدن پزشک  که    نیاز دارید  اما  ، خته 

سعی کنید که از مواقع   ، شما است اگر میتوانید خودتان رانندگی کنید. اگر وسائل نقلیه عمومی یا وسایل نقلیه اشتراکی تنها گزینه •

 نجره ها را باز کنیدپحفظ کنید و با خود  عبور ومرور شلوغ اجتناب کنید.  تا حد امکان فاصله را  

) ضایعات پوستیپم نیافته را با البسه یا باند باهر نوع ضایعات التی •  یت کنید(ؤرا در باال ر  وشانید 

همیشه یک ماسک تنفسی با برازش مناسب یا ماسک بپوشید)ماسک ها و ماسک های      ، زمانی که با افراد دیگر در تماس هستید •

 یت کنید(.ؤتنفسی در باال را ر

 بشویید و از تماس مستقیم با ضایعات اجتناب کنید.آب و صابون یا با یک ضدعفونی کننده دست پایه الکلی   اب أدستها را مرتب •

 

 د خارج از خانه را برآورده می سازید:اگر تمامی معیارهای بازگیری فعالیت های محدو

 کنید.را دنبال درج شده در باال  اقدامات محتاطانه   •

غیره( یا      ، مراقبت های پوستی   ، دادن  ژ) برای مثال ماسا جسمی می شود شرکت نکنیدنزدیک  در فعالیت هایی که شامل تماس  •

 یت کنید(ؤر  را  الا)جعبه بیدارهای غیر ضروری نکنیدد  ، از محیط های نگران کننده

 شخصی را با دیگران به اشترک نگذارید. ءحوله و دیگر اشیا •

 مام های عمومی اجتناب کنیدحو  ، حمام های سونا  ، مهمانی ها ، کلوب ها ، از محیط های شلوغ از قبیل بارها •

 و تماس جنسی اچتناب کنید.  ، به آغوش کشیدن  ، پوست یا تماس جنسی جسمانی با دیگران شامل بوسیدن-به-تماس مستقیم پوستاز   •
 

 به مخاطبین نزیک خود بگویید آنها ممکن است در معرض قرار گرفته باشند

وع شده کای جنیس خود و همه افرادی که از زمان  که عالئمتان رسر ید.  ،داشته اید جنیس و/یا طوالن   ،ها تماس بسیار نزدیکنا آب ،با رسر  تماس بگی 
ند  را  ه شدنواکسینبتوانند تا آنها  انجام دهید ارسع وقت ا در این ر  شدن  اگر پیشاپیش برای آبله میمون واکسینه نشده اند(. واکسینه)در نظر گی 

ی کنداز ممکن است   ،پس از مواجهه عالئم آبله میمون هر آنها همچنی   یم توانند مراقب  یا شدت بیماری را کمی  کند.   ،آبله میمون پیشگی 
 باشند. 

 

 به تلفن های اداره بهداشت عمومی پاسخ دهید

تماس در    ،قبل و بعد از بوجود آمدن عالئمشما د. آنها برای سوال در مورد فعالیت های یبه تلفن های اداره بهداشت عمویم پاسخ ده ألطف
به شناسان  افراد  و د شما چگونه ممکن است در معرض آبله میمون قرار گرفته باشید ناین به منظور آن است که سیع شود دریاب .  بود خواهند 

اگر که آیا شما نیاز به معالجه داشتید یا ند کرد مچنی   از شما سوال خواهآنها هکمک کند.  ،دیگری که ممکن است در معرض قرار گرفته باشند
 به بیمارستان بروید.  یدمجبور شد

 
 

 اطالعات بیشیی 
 

برای اطالعات    ، دارید ن  الاؤ س گر ا ph.lacounty.gov/monkeypoxمیمونیا از تارنمای آبله ،   CDCدیدن کنید.  وقت  که شما بیمار هستید
 از بیشی  

روزانه باز از -تلفن کنید 1-833-540-0473ره اداره بهداشت عمویم به شمامرکز تلفت  به  ، دارید االن  ؤ ساگر پزشک ندارید یا درباره جداسازی 
 شب.  8:30صبح تا  8:00
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