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. سرخک چیست؟1

. شودیمسرخک یک بیماری بسیار مسری است که توسط یک ویروس که در بینی و گلو حضور دارد، ایجاد 
 عالئم سرخک شامل موارد زیر است:

یا باالتر( درجه سانتی گراد 38) درجه فارنهایت 101تب ) •

 سرفه کردن •

 آبریزش بینی •

 آلود اشکقرمز  یهاچشم •

از  طورمعمولبهاین لکه ها . میشوند برآمده یکم هاآنبعضی از  که قرمز یهالکه صورتبه کهیردانه و  •

.ابدییمو به بقیه بدن گسترش  شودیمموی سر شروع  خطصورت یا 

مثل: ییهایماریب و حتی مرگ منجر شود. جدی، بستری شدن در بیمارستان یهایماریبسرخک ممکن است به 

یمغزضربه• عفونت گوش• هیالرذات• ییناشنوا • اسهال •

جدی قرار  یهایماریب بیشتر در معرض خطر ،سیستم ایمنی ضعیف با یافرادزنان باردار، نوزادان، کودکان و 
 هیچ درمانی برای سرخک وجود ندارد. همچنین دارند.

؟ابدییم. سرخک چگونه گسترش 2

. حدود شودیماز طریق هوا پخش  یراحتبه، سرخک کندیمسرفه یا عطسه  سرخک با ماریبیک فرد  کهیهنگام
 ماریب هست ممکن رندیبگ معرض این ویروس قرار اگر در نفر که واکسن سرخک نزنده اند  10نفر از هر  9

از آنجا  المبت فرددو ساعت قبل تا اگر حتی  یک اتاق قرار بگیرید، سرخک در به مبتالاگر شما با یک فرد . شوند
قبل از اینکه فرد مبتال عالئم بیماری را نشان دهد   تواندیمشما سرخک خواهید گرفت. سرخک   باشد  شدهخارج

 گسترش یابد.

است؟ یبهداشت چه کس مامور. 3

و  کردهرا اجرا  نیقوان تااست  شده انتخابنظارت شهرستان  ئتیپزشک است که توسط ه کیبهداشت  مامور
نیروی اجراکننده . انجام دهد ی آنهابیآس ای یماریبشیوع  از یریمحافظت از جامعه و جلوگ یرا برا یاقدامات
 .همکاری کندبرای اجرای دستورات صادر شده   بهداشت ماموربا  ممکن است (شهر سیپل مثلقانون )

؟کنم افتیرا در دستوری بهداشت مامورمکن است از . چرا م4

مبتال به  یشما در تماس با فرد  که لیدل نیا بهاید  کرده افتیدر بهداشت ماموراز  را یبهداشت یک دستور شما
 را به کسرخ در برابر ی منیااثبات  یالزم برا مدارکو  دیگرفتقرار بیماریدر معرض  ایو اید  سرخک بوده

را  واکسن سرخک مناسبشما دوز نشان دهد  که یمدارک مثال،  عنوانبه) دینکردارائه ی وزارت بهداشت عموم
شما در معرض خطر  ،بنابراین (دیهست منیکه شما ا دهدیمنشان خون شما  شیآزما جهینت ای و دیاکردهدریافت 

که در دستور   ییهاتیمحدود. الزامات و دیده انتقال گرانیآن را به د داشته و ممکن استابتال به سرخک قرار 
 گرانیاز گسترش سرخک به د یریجلوگ یبرا شود،میدر نظر گرفته  اشم دارمان یبرابهداشت و  ماموران

 است.

 مهم نکات

 و هوا  قیاز طر یسرخک به راحت
یعطسه م ایکه فرد مبتال سرفه  زمانی
.ابدیی، گسترش مکند

 دانش آموزان و کارکنان  یسرخک برا
 دوز مناسبنگرفته و که هرگز سرخک 

 ،اندنکرده افتیدررا  واکسن سرخک از
.کندیمایجاد خطر 

 یم بهداشت ماموردستور  از اطاعت

 سرخک از گسترش یریجلوگ به تواند
.کمک کند

برای اطالعات بیشتر:

شت  اداره هدا قه یعموم ب نط س م لسل ج  آن
http://publichealth.lacounty.gov/medi

a/measles/index.htm 

شت  اداره هدا قه یعموم ب نط س م لسل ج  آن

https://www.cdph.ca.gov/Programs/

CID/DCDC/Pages/Immunization/me

asles.aspx 

مراکز کنترل بیماری و پیشگیری 
https://www.cdc.gov/measles/index.h

tml 
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؟که انجام دهم خواهدیمچه چیزی را از من بهداشت  مامور دستور. 5

شماره  این دستورالعمل در. دیکن یرویپدر برابر بیماری  گرانید و حفاظت از خودتانبرای  آناز  است تا شمان آمستلزم است که  یقانون دستور کیمامور بهداشت  دستور
 این دستورالعمل تحت کنترل  که شما ی. تا زماناست پاسخ دهد دستورالعمل نیمربوط به اشما که  سؤال هرگونه وی بهتا  ی قرار داده شدهپرستار بهداشت عمومیک تلفن 
 :موارد زیر را رعایت کنید هستید

. از هر مکان  دیکنشرکت  خودخارج از منزل / محل اقامت  هایکاردر  ای بروید مدرسه به دینبا   . شمادیخود را محدود کن وآمدرفتو  دبمانی خود اقامت محل/  خانه در •

 د،یمراکز خر ،ییمواد غذا یهافروشگاه نما،ی، عبادت، سهاکتابخانهمطالعه،  یهاسالندرس،  یهاکالس ازجمله، دیتماس داشته باش افراد زیادیکه ممکن است با  یعموم
. دیکن  اجتناب یورزش یدادهایو رو ،یورزش یهاسالن

، اجعه کنیدرم پزشک به. اگر الزم باشد دیاطالع ده ی خود، به پرستار بهداشت عمومدیدار مربوط به مدرسهای و ی، دندانپزشکیپزشکقرار مالقات  مثل یمالقات قرار اگر •
کاهش احتمال گسترش سرخک  ی الزم جهتاطیاقدامات احت بتواند و دیباش داشته سرخک هست ممکنشما   که او بدانندتا  بگیریدبا پزشک تماس وی  قبل از رفتن به دفتر

.دانجام ده

 .دیکن زیپره مایهواپ ای ،و موتورهای عمومی دوچرخه، یتاکس، مترو، قطار، اتوبوسمانند  اداری ای عمومی ونقلحمل از •

.شده باشد دیتائ یکارمندان بهداشت عموم توسط این موضوع هستند و منیا یماریبد که در برابر ثابت شده باش نکهیامگر  دینکن  مالقاتدر منزل/ محل اقامت  کسچیه با •

 .دیاطالع ده یبه پرستار بهداشت عموم لطفا   د،یبرو گریاقامت دمحل  ای خوابگاه ای گریداتاق  کیبه  دیاگر قصد دار •

 بپوشانید. دستمالخود را با  ینیسرفه کردن دهان و ب ایعطسه کردن هنگام  شهیهم مثال ، دهید انجام سرخک یهاکروبیماز گسترش  یریجلوگ یرا برا اقدامات الزم •

مامور  ستورد وی در تلفن شماره ؛دیریتماس بگ یبا پرستار بهداشت عموم ،ریددا کهیر ایقرمز و  یهاچشم ،ینیب زشیتب، سرفه، آبر لیاز سرخک از قب ییهانشانهاگر  •

است. شدهدرج بهداشت

 و دیرا دنبال کن یاطیاقدامات احت نیتا ا کنندبه شما کمک  ,بدهند پاسخ   شما سؤاالت به، بدهند شما را به  الزم اطالعات که دیکن یما همکار یبا کارکنان بهداشت عموم •

بال را  مامور بهداشت دستور که کنندنظارت  یم دن ید ن . ک

کنم؟ تیدستور مامور بهداشت را رعا یاطیاقدامات احت دیچه مدت من با یبرا .6

 که: یتا زمان پابرجاست بهداشت مامور  دستور

یک ( 1  شان مدار ید ن  ؛دیاکرده افتی( را درMMRواکسن سرخک ) یبرا ازیموردن یدوزهاکه تعداد  ده

لخون نشان دهد که شما  شیآزما جی( نتا2  قاب صونسرخک  م ید م ت س ؛ه

 .باشید دهیرس بیماری نهفتگیدوره  انی( شما به پا3

د مامور بهداشت دستور ازکرد که  دیخواه افتیدر هیاطالع کیموارد، شما  نیاهر یک از  در  د آزا .شدی

کنم؟ کارچه، بیشتر شد باشدکه ممکن است مربوط به سرخک  یعالئم ای نبود خوب حالم . اگر 7

تماس  یپرستار بهداشت عموم با، کهیر  ایچشم قرمز و  ،ینیب زشیتب، سرفه، آبر مثال ،باشد که ممکن است مربوط به سرخک دیدار یعالئم ایو  نبود خوب حالتان  اگر
شک تماس با پزوی  ، قبل از رفتن به دفترمراجعه کنید پزشک به. اگر الزم باشد قرار بگیرید یا نه یپزشک یهامراقبت تحت دیبا ایآ که دیگویم. پرستار به شما بگیرید
 .دکاهش احتمال گسترش سرخک انجام ده الزم جهت یاطیاقدامات احت بتواند و دیباش داشته سرخک هست ممکنکه شما  بداننداو تا  بگیرید


