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 جدري القرود
 إرشادات لألعمال وأصحاب العمل

 

 مقدمة 
 

ي الوال�ات المتحدة وع� مستوى العالم    يتف�ش جدري القرود 
ا �ف وس  و�سببه  حال�� ي الوال�ات المتحدة �ما ندر    لم �ظهر من قبل إال فف�ي

�ف
مايو   القرود  �عت�ب  .  2022حىت  انتقال جدري  ف خطر  منخفض�   بني العمل  أما�ن  معظم  ي 

و�ف السكان  الدل�ل   ا عموم  هذا  يوفر  ا.  حال�� ا  جد�
ي   لألعمالمعلومات  

ِّ ا   القرود  مرض جدري  وأصحاب العمل حول تف�ش ي   هوانتقالللمرض  مخاطر التعرض  من    الحد و�حدد خطوات    حال��
�ف

 .مكان العمل
 

 معلومات أساس�ة 
 

ا    ا جلد��   ا القرود مرض �سبب طفح�   جدري ا    قد و أو قشور.    ، حو أو قر   ،أو بثور   ،نتوءات  �كون ع� شكلقد �كون مؤلم� ا أعراض� �سبب أ�ض�
وس  ها بما في  ،شبيهة بأعراض األنفلونزا   .19-من كوف�د  أقل عدوى بكث�ي القرود  جدريالح�. ف�ي

 
 الطفح الجلدي لجدري القرودأشكال أمثلة ع� 

 

 
 

 ك�ف ينت�ش جدري القرود؟ 
 

 و�تضمن هذا: ، به ل مع مصابوَّ من المعروف أن جدري القرود ينت�ش عن ط��ق االتصال الوثيق أو المط
ةمالمسة  •  . أو تقرحات ،أو قشور  ،طفح جلديل ةالمبا�ش  الب�ش
•  .  .ا لوجه أو االتصال الجسدي الحم�مل وجه� �حدث هذا أثناء االتصال الجسدي المطوَّ  قد مالمسة إفرازات الجهاز التنف�ي
كة ة، و وأغط�ة األ�ّ   ،غ�ي المغسولة  األش�اء واألقمشة (مثل المال�سمالمسة   • ي استخدمها مصاب بجدر المناشف المش�ت  ي ) الىت

فالقرود ولم   . ُتنظ�
 

ا وتتكون طبقة جد�دة   ُ�ش�ف مناألعراض حىت  بدا�ة  لآلخ��ن من وقت  المرض  القرود    يأي مصاب بجدر   قد ين�ش  الطفح الجلدي تمام�
ف �ستغرق عادة من ، وهو ما من الجلد   .أسابيع 4إ� أسبوعني

 
وس   ي ذلك ما إذا كان الف�ي

 دون ظهور أي ينت�ش  قد  ال يزال العلماء �جرون الم��د من األبحاث حول ك�ف�ة انتشار جدري القرود، بما �ف
، وأومدى انتشارە من    ع� المصاب،  أعراض ي قد تعرِّ خالل إفرازات الجهاز التنف�ي ض  ي أنواع أخرى من التفاعالت أو السلوك�ات الىت

ا�د. ستستمر  ف ي مشاركة المعلومات بينما إدارة الناس لخطر م�ت
 .الم��د نكتشفالصحة العامة �ف

 
 . م��د من التفاص�ل وأحدث المعلوماتل ph.lacounty.gov/monkeypoxُير�ب االطالع ع� 

 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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 من العدوى  للوقا�ة  لجميع أما�ن العمل ممارسات العامة ال
 

ف  • ل عندما �مرضونع� ا�شجيع الموظفني ف ي الم�ف
ي فعل هذا هم ودعم لبقاء �ف

 . �ف
ي  ا اتبو   الق�اس�ة  تطه�ي والاستخدام طرق ومواد التنظ�ف   •

، والمناشف، الفرشغسل    ها ، بما فيمكان عملكع س�اسات التنظ�ف �ف
ي ، وما إ� ذلك. يُ متكررة اللمساستخدام، ومسح األسطح  بعد كل  والزي، ومعدات التنظ�ف   ا بارتداء القفازات الىت و� عموم�

ي �ستخدم لمرة واحدة 
 .تطه�ي الأثناء التنظ�ف/ �ف

 ال�دين    اتنظافة ال�دين. اجعل مرافق غسل ال�دين أو معقم  التشجيع ع� الحفاظ ع� •
ً
   متاحة

�
ا. تأ�

�
  من   د للعمال والعمالء مجان

ي لغسل أ�ديهم 
ف لديهم الوقت ال�ا�ف ي أن الموظفني

 . أثناء العمل�ف
o   ف ع� غسل أ�ديهم أو ة قبل تقد�م الخدمات  ها تطه�ي �شجيع الموظفني   ،اآلفات الجلد�ة�لمس    كل من.  ها و�عد  مبا�ش

ي قد تكون المسغ�ي المغسولة  أو األسطح    أو األغط�ة أو المال�س أن يرتدي قفازات عل�ه  �جب    اآلفات الجلد�ة  تالىت
ةً  ذلك بعد  �غسل �د�هأن و  ،ذلكفعل عند  الستخدام الواحد ل  .مبا�ش

o  ئ لمدة  ال�دينغسل  . ثان�ة ع� األقل 20بالصابون والماء الدا�ف
o ع� األقل% 60بنسبة ع� كحول �حتوي  ل�دين لمعقم    استخدام . 
o  غسل أ�ديهمالط��قة الصح�حة لتوضح و  ها تطه�ي هم أو تذكر الناس بغسل أ�ديملصقات بلغات متعددة  هنا تتوفر. 

ف ع يشج� • ي كل الالموظفني
وطها تطع�مات ع� تل�ت ي �ستوفون �ش  و�سه�ل هذا عليهم.  الىت

(استخدم   • ون�ة  اإلل��ت االتصاالت  ي 
و�ف عملك  مدخل  عند  بوض�ح  مرئ�ة  الالفتات  ي موقع  مثل 

ويف التواصل و ،  اإلل��ت وسائل 
 ، ) لتذك�ي الزائ��ن بعدم دخول المبىف إذا كانوا مر�ف أو �عانون من أعراضو االجتما�ي ي

ويف �د اإلل��ت  . تأ��دات ال�ب
 

ي   اتامبارتداء ال�مالصحة العامة التوص�ة �شدة إدارة تواصل 
 . 19- كوف�د األما�ن المغلقة لتقل�ل خطر انتقال�ف

 
ي منشأتك إذا كانت

 :هناك حالة مؤكدة لإلصابة بجدري القرود �ف
 من مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها.  الرعا�ة الصح�ةواألما�ن بخالف أما�ن زل االمن تطه�ي  إرشاداتاطلع ع� ف •
ا بجدر  • ف بعدوى جدري القرود لتعل�مات العزل  اطلع ع�  ف  القرود،  يإذا كان الموظف مصاب�  بعدة لغات ع�   المتاحة  لمصابني

ph.lacounty.gov/monkeypox . 
تعرَّ  • القرود،  إذا  لجدري  ف  الموظفني أحد  ع�  فض  القرود   لمنإرشادات  اطلع  لجدري  و�ي  تعرضوا  لغات    متاحة،   ع�بعدة 

ph.lacounty.gov/monkeypox . 
 

الصح�ة (المنتجعات  التنظ�ف  ط��ق  المخاطر عن  ال��اض�ة  ، والفنادق  ،تقل�ل  من  و   ،والصاالت  ها  خدمات  غ�ي مقد�ي 
 ) ةالعنا�ة الشخص�

 
ي �ستخدمها 

 : أو الموظفون الزائروناألسطح والمعدات اليت
ي الصاالت ال��اض�ة والمنتجعات الصح�ةمتكررة اللمس األسطح والمعدات  تطه�ي و �جب تنظ�ف 

) باتباع س�اسات  ع� سب�ل المثال (�ف
البيئة   المنتجات المسجلة لدى وكالة حما�ة  الق�اس�ة واستخدام  القر و التنظ�ف  ف   ود المالئمة لجدري  العاملني أدناە). �جب ع�  (انظر 

ي   .. �جب التخلص من القفازات بعد االستخدام ثم غسل ال�دينتطه�ي ستخدم لمرة واحدة عند التنظ�ف/ال�ُ  ارتداء القفازات الىت
 

 :وأدوات األ�لاألطباق 
ا بالماء الساخن وصابون األطباق  أدواتو �مكن غسل األطباق المتسخة  ي غسالة األطباق بمنظف وماء ساخن أو �دو��

 . األ�ل �ف
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/HandWashingPoster.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceHandwashing-Arabic.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/MonkeypoxGuidanceforExposedIndividuals.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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 :والمناشف والمال�س األغط�ة
ي الصاالت ال��اض�ة  ،والمناشف  ،األغط�ة�مكن تنظ�ف  

ي تقدم خدمات شخص�ة  ،والفنادق  ،والمال�س (�ف كات الىت ) ع� سب�ل المثال  وال�ش
ي ك�س غس�ل  

المتسخة برفق و��عة �ف المال�س  الق�اس�ة. �جب وضع  الغس�ل  ا وعدم  باستخدام منظفات  أبد� التعامل معها  أو  هزها 
ي �حتمل أن تكون معد�ة.  ��ش  بط��قة قد تؤدي إ�   والمال�س    ،والمناشف  ،األغط�ةبأن يرتدي العمال الذين يتعاملون مع    ُينصحالمواد الىت

ي   .مال�س أو أرد�ة تغ�ي أي جلد مكشوفحد و الالستخدام الو  �ستخدمها آخرون قفازات غ�ي المغسولة الىت
 

لمعرفة ك�ف�ة    من مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها   المنازل واألما�ن بخالف أما�ن الرعا�ة الصح�ة  تطه�ي  إرشاداتاطلع ع�  
 ها. و�عد القرود ناء اإلصابة بعدوى جدري أث األما�ن  تطه�ي تنظ�ف و 

 :منتجات التنظ�ف
وس جدري    المطهرة قائمة بالمنتجات    لدى وكالة حما�ة البيئة األم��ك�ة . تتضمن القائمة المنتجات القرود المسجلة لالستخدام ضد ف�ي

ي   كات واألفراد.  �الشائعة الىت ي وكالة حما�ة البيئة   موقع القائمة ع�  هذە  �مكنك االطالع ع�  ستخدمها بالفعل العد�د من ال�ش
ويف   اإلل��ت

 . ون�ع السطح ،التالمسووقت  ،بحث عن المطهرات حسب عوامل مثل اسم المنتجالذي �حتوي ع� أداة لل
 

 .وكالة حما�ة البيئة: ابحث عن رقم �سج�ل وكالة حما�ة البيئة ع� المنتج لدىأن منتجك مسجل من  تأ�د 
المناسب لسطحك. بعد ذلك، اقرأ التوجيهات: تحقق من "مواقع االستخدام" و"أنواع األسطح" للتأ�د من أن هذا هو المنتج   •

 ."اقرأ "الب�انات التحذي��ة
 ف السطح  نظ�  •

ً
 أو�

�
د من غسل السطح بالماء والصابون إذا كانت اإلرشادات �ش�ي إ� التنظ�ف المسبق أو إذا كان السطح : تأ�

ا   .المطهر من العملقد تمنع األوساخ ألن  ،بصورة ظاهرةمتسخ�
ب   إذا   استخدام المنتجد  ِع اتبع تعل�مات وقت التالمس. �جب أن �ظل السطح مبلً� للمدة المحددة لضمان فعال�ة المنتج. أ •

�
 تطل

 . ر ذلكاألم
 

 تقل�ل مخاطر تقد�م خدمات العنا�ة الشخص�ة 
 

ة،    ،خدمات العنا�ة الشخص�ة، مثل التدل�ك ي ما ذات مخاطر منخفضة  ستكون  والعنا�ة بالب�ش
ما دمَت   القرود انتقال جدري  يتعلق ب  �ف

 .األمراض المعد�ةمن لوقا�ة المعمول بها بالفعل لمعاي�ي الس�اسات مكافحة العدوى و تتبع 
ر  • ي  طهِّ  .وحوامل الوجه ،وال�را�ي  ،الطاوالت  ها جلد العم�ل، بما فيالمست المعدات الىت
ي لم  األغط�ةو بعد االستخدام. ال تع�د استخدام المناشف األغط�ة و اغسل المناشف  •  .غسلهاتالىت
ي تتضمن لمس جلد العم�ل  •  ها. و�عد اغسل �د�ك ع� الفور قبل تقد�م الخدمات الىت

 
 ض  ، لتقل�ل احتمال�ة التعرُّ بصورة عامة

�
 مس  لل

�
ي �ستخدم لمرة واحدة وتأ� ، ارتِد القفازات الىت تك  المبا�ش ي  د من تغط�ة ��ش

أثناء تقد�م  �ف
العباءات مع  التعامل  العم�ل وعند  تتضمن لمس جلد  ي  الىت المستعملة،    ،والمناشف  ،الخدمات  األش�اء والمالءات  ها من  لتقل�ل  وغ�ي  .

، ارتِد   ي  كمامة  التعرض إلفرازات الجهاز التنف�ي
ي  الخدمات  أثناء تقد�م خدمات العنا�ة الشخص�ة، خاصة تلك  �ف �   اتصا�ً تتضمن  الىت   ا مبا�ش

ة ط��لة.  وجه�  ي ت  19-كوف�داألفضل لتقل�ل خطر اإلصابة باإلجراء  هو  لل�مامة  والعم�ل  الموظف    ارتداءا لوجه لف�ت
ا �ف قل�ل وقد �ساعد أ�ض�

 .القرود بجدريخطر اإلصابة 
 

 :بما ��ي  ُينصحباإلضافة إ� ذلك، 
ي ضع الفتات تطالب العمالء  •

 .ال �عرفون سببهالخدمات إذا كانوا �عانون من ح� أو طفح جلدي جد�د  بتأج�ل تل�ت

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search


ي مقاطعة لوس أنجلوس 
 إدارة الصحة العامة �ف

ph.lacounty.gov/Monkeypox 
 8/12/2022بتار�ــــخ  –إرشادات لألعمال وأصحاب العمل �شأن جدري القرود 

 

 
  

 جدري القرود
 إرشادات لألعمال وأصحاب العمل

أي أعراض شبيهة باإلنفلونزا (مثل الح�) أو طفح جلدي جد�د أو من    وا �عانونا إذا كاناسأل العمالء قبل تقد�م الخدمة عمَّ  •
ي الخدمة تحد�د موعد آخر  . اطلب منهم مجهول السبب

 كانوا �عانون من هذا. إذا  لتل�ت
ي بعين�ك افحص  •  .مسهاستلمنطقة الجلد الىت
ي ذلك النتوءاتمواضع  ال تلمس   •

ات،أو البثور   ،الطفح الجلدي (بما �ف ي قد تكون معد�ة (انظر القشورأو    ،أو القروح  ، أو الب�� ) الىت
 .الصور أعالە)

 
ي تنطبق ع� ن�ع عملك / منشأتك مثل  متطلبات:  اتبع المتطلبات الىت

 كال�فورن�ا للحالقة والتجم�لوال�ة  مجلس  •
ي  •

 التدل�ك مؤسسات-مقاطعة لوس أنجلوسالصحة البيئ�ة من إدارة الصحة العامة �ف
 

 الم��د من المعلومات 
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 مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html 

 

ي كال�فورن�ا
 إدارة الصحة العامة �ف

ypox.aspxcdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monke 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://barbercosmo.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/eh/business/massage-establishments.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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