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 آبله میمون

و کارفرمایان مشاغلدستورالعمل برای    

 

 مقدمه
 

به ندرت در   2022 سال  اه یمتا م آبله میمونر ویروس .  یافته است شیوع و در سطح جهانر آمریکا  در ایاالت متحده  در حال حاضر آبله میمونر 

بسیار کم است. این راهنما  ی های کار یطمح بیشت  و در  مردم عموممیان در  خطر انتقال آبله میمونر  ،در حال حاضر د. شایاالت متحده دیده یم

یو مراحیل برای کاهش خطر قرار   شیوع فعیل آبله میمونر  را دربارهطالعان  ا مشاغل  ، در اختیار در محل کار آن و انتقال این ویروس  در معرض  گتر

 .گذاردیمو کارفرمایان 

 

 زمینه پیش
 

، تاول، زخم یا   به شکل ممکن است دانه ها این . همراه با درد باشند ه ممکن است کند کایجاد یم  دانه های پوست   آبله میمونر 
ی

برجستگ

ر یمنمایان شوند  سخت پوسته  .مرسی است  19-کووید از  بسیار کمت   . آبله میمونر نشان دهد از جمله تب عالئیم ، آنفوالنزا   مانند تواند . همچنیر
 

 های آبله میمون  هانی از جوشنمونه
 

 

 

 شود آبله میمون  چگونه پخش یم
 

 :شامل  ها این راه، منترسر یم شود  تماس نزدیک و/یا طوالنر مدت با فرد مبتال به آبله میمونر  راه از  آبله میمونر  معلوم شده است که

 .آبله میمونر  هاییا زخم های سخت ، پوستهها دانهتماس مستقیم پوست به پوست با  •

یگ و  صورت با صورتطوالنر مدت   هایتماس از راه تواند یمکه   تماس با ترشحات تنفیس • ر  .باشد جنیس یا تماس فتر

ک( که توسط فرد مبتال به آبله میمونر و  شسته نشده  رختخواب هان  )مانند لباس و تماس با اشیا و پارچه • استفاده شده و   حوله مشت 

ر نشده  .اند تمتر

 

وع   تواند از زمانیم مبتال به آبله میمونر  شخص  دانه ها  عالئم تا زمانر که  شر
ً
شده  ن تشکیل روی آن و الیه جدیدی از پوست  خوب نشدهکامال

 ر است،  
ی

  طول این مدت. منتقل کند ا به دیگران آلودگ
ً
ر  معمول  است. هفته  4تا  2 بیر

 

 انتشار آبله میمونر   در خصوصدانشمندان تحقیقات 
ی

ان  ندارد پخش شود،  ئیمعال هیچ  شخصتواند در زمانر که  اینکه آیا ویروس یم، چگونگ ر متر

ر و   چقدر استاز طریق ترشحات تنفیس انتشار آن  ی قرار   درباره  نتر هر نوع تعامل یا رفتار دیگری که ممکن است افراد را در معرض خطر بیشت 

اک ، هایش افزایش دانستهبا  بهداشت عمویماداره  وز ادامه دارد. ، هندهد   .گذاری اطالعات ادامه خواهد دادبه اشت 
 

 مراجعه کنید.   ph.lacounty.gov/monkeypox  بهبرای اطالعات بیشت  و  جدیدتر 

  

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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 آبله میمون

و کارفرمایان مشاغلدستورالعمل برای    

 در روش
ی

ی از آلودگ  های کاری محیطهمه های عمویم برای پیشگیر
 

 . و از آنها حمایت کنید د کنید تا در هنگام بیماری در خانه بماننکارکنان را تشویق   •

ر کردنبرای ها و مواد استاندارد از روش • دهایاستفاده کنید. از  کردن  و ضدعفونر  تمتر   راهتر
ی

گ ر وی کنید  خود  مجموعه پاکتر از جمله   : پتر

ر  ر ها و یونیفرم، حوله رختخوابشسی  ات بیر ر ر کردن تجهتر به  . هشوند و غتر لمس یم مرتبپاک کردن سطویح که استفاده، دو بار  ، تمتر

ر کردن/ضد عفونر کردن شود برای توصیه یم ،طور کیل  .استفاده شوددستکش یکبار مرصف  از تمتر

س کار هزینهگونه شستشوی دست و/یا ضدعفونر کننده دست را بدون هیچ  امکاناتاز بهداشت دست حمایت کنید.  •  کنانای در دست 

یان قرار دهید. اطمینان حاصل  ر دست  وقتمدت کاری، که کارکنان در طول   نمایید و مشت   .دارندرا   های خود کافر برای شسی 

o  بشویند یا ضدعفونر کنند. کیس که   بالفاصلهقبل و بعد از ارائه خدمات را دست های خود کارکنان را تشویق کنید که

، لمس  اند تماس داشته پوست   یا سطویح را که ممکن است با ضایعات و  شده ن شستهو رختخواب   ها یا لباس پوست   ضایعات

 .های خود را بشویددست ،و بالفاصله پس از آن انجام بدهد دستکش یکبار مرصف را با  باید این کار  ،کند یم

o ثانیه بشویید 20حداقل به مدت ، صابونو ها را با آب گرم دست. 

o درصد باشد  60الکل  حاوی ضدعفونر کننده دست باید حداقل. 

o  هان  به چند اینجا در
ر یا ضدعفونر کردن دستکه   موجود است زبانین پوست   چگون و  کردهها را به مردم یادآوری  شسی 

ی
 گ

ر    . دهد نشان یم ها را آنشسی 

اییط را برای آنها فراهم کنید که با انجام و   کردهکارمندان را تشویق   • ایطیناسیونر واکس گونه  هر شر به روز  هستند،  آن   که واجد شر

 .بمانند

ر و   کسب و کار خود محل   در ورودی • ونیگ ) نتر   در ارتباطات الکت 
ً
که    مان  از عال های ایمیل( های اجتمایع، تأییدیهسایت، رسانهوبمثال

دچار عالئم  بیمار یا شخص  ای کهکه وارد محوطه  نمایید استفاده کنید تا به بازدیدکنندگان یادآوری  هستند،قابل مشاهده به وضوح 

 .وارد نشوند  دار در آنجا است،عالمت

 

 توصیه یم، 19-کووید برای کاهش خطر انتقال ،را  های شپوشیده ماسک در محیطاستفاده از بهداشت عمویم همچنان اداره 
ً
 .کنداکیدا

 

 خود دارید:   مجموعه میمونر را در  ای از آبلهشدهاگر مورد تایید 

 . ید مراجعه کن CDC بهداشت  های مراقبت تر غ  هایمجموعهکردن خانه و   ضدعفونر راهنمای ه ب •

که به    ید مراجعه کن  یمونر افراد مبتال به عفونت آبله م  یجداساز  یهادستورالعمل، به  مبتال شدهیمونر به آبله م  یگ از کارکناناگر  •

 موجود است.  nkeypoxph.lacounty.gov/mo آدرس زبان در  ینچند

،  اند قرار گرفته یمونر آبله م  مواجهه با  که در معرض   یافراد یراهنمابه  ، قرار گرفته  یمونر آبله ممواجهه با یگ از کارکنان در معرض اگر  •

 موجود است.  ph.lacounty.gov/monkeypoxزبان در  ینه به چندمراجعه نمایید ک

 

 های شخیص(ت مراقبتدما) اسپا، هتل، باشگاه ورزشی و دیگر تامیر  کنندگان ختمیر  کردن  با  کاهش خطر 
 

ات استفاده   :یا کارکنانشده به وسیله مراجعیر  سطوح و تجهیر 

ان   ر  )   شوند  که زیاد لمس یمسطوح و تجهتر
ً
وی از  هایباشگاهدر  مثال دهاورزشر و اسپا( باید با پتر ر کردن و  استاندارد  یراهتر استفاده از  با تمتر

ر و ضدعفونر شوند )به زیر مراجعه کنید(.   و مناسب برای آبله میمونر  EPA محصوالت ثبت شده  ر کارکنان بایست   تمتر ضدعفونر  یا هنگام تمتر

 .ها را بشویند دستو سپس  بریزند دور  ،پس از استفاده ست  بایرا  ها دستکشیکبار مرصف استفاده کنند.  هایکردن، از دستکش

 

خانهظروف و    :وسایل آشی  

 ظرفشون  در  همتوان را یمکثیف غذاخوری   لوازم ظروف و 
ر تشو  شس ظرف شون  و ماده با آب داغ  و هم با دست، مواد شوینده ظروف با ماشیر

 .داد

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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-English.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceHandwashing-English.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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 :، حوله و لباسمالفه

 ) را ها ها و لباسها، حولههفمال
ً
، هتلدر باشگاه مثال توان با مواد شوینده استاندارد دهند( یمها و مشاغیل که خدمات شخیص ارائه یمهای ورزشر

ر کرد. لباسلباس شون   ای رفتار  یا به گونه آنها را تکان نداد و هرگز   های چرک گذاشتلباس در کیسه   ،باید به آرایم و به شعت را  های کثیفتمتر

 احتمایلکه   نکرد 
ی

های یکبار  ، از دستکشکنند کار یمنشده  های شستهها و لباسها، حولهفهمال با که   کنانر شود کار د. توصیه یمنرا پراکنده کن آلودگ

د قرار یمتماس  در معرض شان را که پوست هان  از همه قسمتهان  بپوشند که ها یا روپوشو لباسرده مرصف استفاده ک  .بپوشانند ،گتر

 

ر و ضد عفونر کردن   به برای راهنمان  در مورد تمتر
ی

  مجموعه کردن خانه و   ضدعفونر  یراهنما ، به و پس از آنآبله میمونر مجموعه هنگام آلودگ

 .مراجعه کنید CDC بهداشت  های مراقبت تر غ

 

 : پاک کننده محصوالت 

  دارد که برای استفاده در برابر ویروس آبله میمونر  فهرست  از محصوالت ضدعفونر کننده (EPA)ایاالت متحده ت حفاظت از محیط زیس موسسه

 از آنها استفاده  است پرطرفداریمحصوالت تعدادی از شامل  فهرست این  اند. ثبت شده
ً
این  توان یم.  اند کردهیم  که بسیاری از مشاغل و افراد قبال

ر  یابزار جستجو  که  EPA  یتساوب رویرا  فهرست  دارد، پیدا کرد.  بر اساس نام محصول، زمان تماس و نوع سطح را مواد ضدعفونر کننده  یافی 

 

 .را پیدا کنیدروی محصول  EPA : شماره ثبت باشد ثبت شده  EPA بررش کنید که محصول شما در 

ر شوید که این و های استفاده« و »انواع سطمحلها را بخوانید: »دستورالعمل • مورد  سطح  مناسبمحصول ح« را بررش کنید تا مطمی 

 .را بخوانید  «احتیایط نکاتسپس »ست.  ا شما نظر  

ر کنید: اگر ابتدا  •   آشکارا  سطح شستشو قید شده است یا  -پیش سطح را تمتر
ً
تواند با آب و صابون بشویید. کثیفر یم آنرا کثیف است، حتما

 .باشد ضدعفونر کننده  تاثتر مانع 

وی  های زمان تماس دستورالعملاز  • ر کنید: سطح باید برای زمان پتر مواد ضدعفونر کننده،  مرطوب بماند تا از اثربخیسر  شده  معیر

 .دوباره ضدعفونر کنیدحاصل شود. در صورت لزوم  اطمینان

 

 خدمات مراقبت شخیص  ارائهکاهش خطر ناشی از 
 

دتا زمانر که از  ل راهتر  های کنت 
ی

وی   آلودگ ی از بیماری های واگتر پتر    در مراکز ارائه دهندهخطر انتقال آبله میمونر شود، یمو استانداردهای پیشگتر

 . کم است  شخیص، مانند ماساژ و مراقبت از پوست، هایخدمات مراقبت

ی بود • ان  را که در تماس مستقیم با پوست مشت  ر د، روی آنها قرار یم صورتکه    هان  و قسمت، صندیل تخت  ند مان ند اهتجهتر گتر

 .ضدعفونر کنید

 .نکنید مجدد استفاده  ،فه شسته نشدهحوله و مالاز  ها را پس از استفاده بشویید. فهها و مال حوله •

ی  مستلزم خدمان  که انجام بالفاصله قبل و بعد از  •  .های خود را بشویید، دستاستلمس پوست مشت 

 

ی در طور کیل، برای کاهش احتمال قرار گبه  اطمینان حاصل نمایید که یکبار مرصف استفاده کنید و  هایمعرض تماس مستقیم، از دستکش تر

ی  مستلزم ارائه خدمان  که  را در هنگام پوست خود  ر و است  لمس پوست مشت  فه استفاده شده و  هنگام دست زدن به روپوش، حوله و مالنتر

ی. برای کاهش قرار اید پوشانده ،مانند آن شامل تماس   ویژه آنهان  کههنگام ارائه خدمات مراقبت شخیص، ب به در معرض ترشحات تنفیس گتر

ین کار است، از ماسک استفاده کنید.  صورت با صورتنزدیک و طوالنر مدت  که ممکن است خطر ابتال    19-کووید  برای کاهش خطر ابتال بهبهت 

ر    را نتر
یان از ماسک استفاده کنندبه آبله میمونر  .کاهش دهد، آنست که هم کارکنان و هم مشت 

 

 :شودبر این، توصیه یم افزون

ر  از که   نصب کنید  عالمت هان   • ر تب  در صورت بخواهد مراجعیر ر پیدا شدن دانه های پوست   یا داشی  خدمات را   جدید بدون دلیل، گرفی 

 .بعد موکول نمایندبه 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
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
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
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یان ه خدمات قبل از ارائ • سید که آیا عالئیماز مشت   مشابه آنفوالنزا )  بتر
ً
 بدون دلیل یا دارند تب(  مثال

ی
جدیدی    دانه های پوست  بتازگ

 .را زمانبندی کنند یاز آنها بخواهید قرار مالقات دیگر  ، که پاسخ آنها مثبت است. در صورن  اند زده

 د. چشم بررش کنی   ا ب ،لمس شود  قرار است ناحیه ای از پوست را که •

  مانند )   دانه های پوست   •
ی

باال را   یر )تصاو  ید باشند، لمس نکن  ی( را که ممکن است مرس پوسته سخت یا ، زخم تاول آب دار ، تاول، برجستگ

 (. ینید بب
 

وی کنید ، استاعمال  قابل شما  محل کار الزامان  که برای نوع کسب و کار/ از   :، مانندپتر

 صنف آرایشگران و مشاغل مربوط به لوازم آراییسر  •

 اداره بهداشت عمویم شهرستان لس آنجلس بهداشت محیط  -موسسات ماساژ •

 

 اطالعات بیشی  
 

 آنجلساداره بهداشت عمویم شهرستان لس

ph.lacounty.gov/monkeypox 
 

ل بیماری ی و کنی   ها مراکز پیشگیر

dex.htmlcdc.gov/poxvirus/monkeypox/in 
 

 اداره بهداشت عمویم کالیفرنیا 

cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx 

 
 

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

