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 ماذا یجب أن تعرف عن 
 في مقاطعة لوس أنجلوس جدري القرود

 إن مخالطة أي شخص لشخص آخر مصاب بجدري القرود تعني أنھ معرض لخطر اإلصابة. جدري القرود مرض معٍد یسببھ فیروس جدري القرود. 
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 قد یكون الطفح الجلدي:
   قشورعلى ھیئة نتوءات أو بثور أو قروح أو  •
في أي مكان بالجسد بما في ذلك األعضاء التناسلیة والشرج والفم   •

 والیدین والوجھ.
 یكون في منطقة واحدة أو ینتشر في جمیع أنحاء الجسم.  •
إذا كان داخل الفم أو  یسبب الشعور بالحكة أو یكون مؤلًما (خاصةً  •

 الشرج). 
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 قد تبدأ األعراض المشابھة ألعراض اإلنفلونزا في الظھور في •
أیام قبل ظھور الطفح الجلدي أو بعد ظھور الطفح   4  -1 غضون
 الجلدي.

 لن تظھر ھذه األعراض على كل شخص مصاب.   •
 

 
 

 

 القرود؟كیف ینتشر مرض جدري 
 أو أي مما سبق، بما في ذلك:  ولفترات طویلةمن المعروف أن مرض جدري القرود ینتشر بالمخالطة القریبة والحمیمیة 

 أو سوائل الجسد لشخص مصاب بجدري القرود    القشورالمالمسة المباشرة للجلد مع الطفح الجلدي أو  •
 مصاب بجدري القرود ال شخص ال األشیاء واألقمشة التي استخدمھا مالمسة •
 لشخص مصاب بجدري القرودالجھاز التنفسي  الرذاذ الناتج منمالمسة  •

 

 : بسببیمكن لھذا أن یحدث 
 والعناق ممارسة الجنس وغیره من صور المخالطة الحمیمیة، بما في ذلك التقبیل والمساج  •
 والمناشف واأللعاب الجنسیة) التي لم یتم تنظیفھا أغطیة الفراشمثل المالبس واألقمشة واألشیاء ( تبادل •
 ساعات أو أكثر) 3المطولة وعن قرب وجًھا لوجھ مثل التحدث عن قرب وجًھا لوجھ لفترة طویلة (حوالي  المخالطة •
 أو رعایتھ.معھ الفراش  تبادلشخص مصاب بجدري القرود أو اإلقامة في منزل بھ  •

وظھور طبقة  القشورالمرض لآلخرین من وقت ظھور األعراض وحتى الشفاء من الطفح الجلدي واختفاء  نقلیمكن للشخص المصاب بجدري القرود 
 أسابیع. 4إلى  2جلد جدیدة. ویستغرق ھذا األمر عادةً من 

 یمكن للمرأة المصابة بجدري القرود نقل الفیروس إلى جنینھا عبر المشیمة.

 رة أو المرور بالقرب من شخص مصاب بھ. عبر المحادثات العاب جدري القرودمرض   ال ینتشر

 

 ما أعراض مرض جدري القرود؟ 
الطفح 

 

 أعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا

التعب وآالم العضالت  الحمى/القشعریرة
 والصداع

 توّرم 
يوم من  21 - 5 مرور  تظهر ا��عراض بعد العقد اللمفاویة
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 بما في ذلك: ،ال یزال العلماء یبحثون في طرق انتقال مرض جدري القرود
 من شخص ال یعاني أیة أعراض،  االنتقالھل یمكن للفیروس  •
 الجھاز التنفسي، الرذاذ الناتج منما مدى انتشار المرض عبر  •
 والتفاعل بین األشخاص أو السلوكیات قد تعرض األشخاص لمزید من مخاطر اإلصابة وأیة أنواع أخرى من المخالطة  •

 

 خطر اإلصابة  للحد منالطرق األخرى 
 أثناء ممارسة الجنس أو حضور المناسبات اجتماعیة 

 

حول أي أمراض  االتصال الجنسي  (شركاء) تحدث إلى شریك •
دون سبب تقرحات جلدیة  یعاني منھا أي منكم أو أي طفح جلدي/

تجنب ممارسة الجنس أو  وبما في ذلك األعضاء التناسلیة والشرج. 
تالمس الجلد إذا كان شریكك لدیھ أعراض أو تشخیص یشیر  

 إلصابتھ بمرض جدري القرود.  
  أغطیة الفراشطعام أو أكواب أو مناشف أو أي أدوات  تبادلال ت •

 أو مالبس غیر مغسولة. 
استخدم الواقي الذكري. إن استخدام الواقي الذكري بمفرده ال یكفي  •

لكن استخدامھ وفي الغالب لمنع اإلصابة بمرض جدري القرود. 
من المخاطر، وقد یساعد في تجنب اإلصابة   یعمل على الحد

بالتقرحات بالمناطق الحساسة مثل الشرج أو الفم أو األعضاء 
 ة.  التناسلی

 .  يالجنساالتصال قلل عدد شركاء  •
األنشطة األكثر خطورة مثل ممارسة الجنس مع  ممارسة تجنب  •

 الغرباء وحفالت الجنس الجماعي.  
تجنب الذھاب إلى األماكن التي یرتدي فیھا الناس مالبس مكشوفة   •

 أو حیث یكون ھناك مالمسة مباشرة أو حمیمة للجلد. 
 احرص على تغطیة الجلد المكشوف في المناطق المزدحمة  •

 

 كیفیة تجنب اإلصابة بمرض جدري القرود
 

تجنب مالمسة الجلد أو المخالطة الوثیقة لفترات طویلة مع شخص    ❶
 یعاني من أعراض جدري القرود 

على جسد  القشور الموجودةالطفح الجلدي أو  ال تلمس مباشرةً  •
 الشخص المصاب.

ال تقبل الشخص المصاب أو تعانقھ أو تحتضنھ أو تمارس الجنس  •
 معھ (جنس فموي أو مھبلي أو شرجي). 

تي سبق استخدامھا  تجنب مالمسة األشیاء أو المواد غیر النظیفة ال  ❷
 أعراض جدري القرود. یعاني منبواسطة شخص 

إال إذا تم   البطانیاتالفراش أو المناشف أو المالبس أو  تبادلال ت •
 غسلھا. 

 اغسل یدیك بشكل متكرر.  ❸
اغسل یدیك بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدم معقم یدین  •

قبل تناول الطعام أو بعد استخدام  خاصةً  ضروريكحولي. وھذا 
 تجنب مالمسة وجھك بأیدي غیر مغسولة. والمرحاض. 

 لذلك.  مستحقًااحصل على اللقاح إذا كنت   ❹
یمكن لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بمرض جدري القرود   •

مخاطر إصابتھم بالمرض. كما   للحد منالحصول على اللقاح 
یمكن أیًضا إعطاء اللقاح لألشخاص المخالطین لشخص مصاب  

بجدري القرود، بھدف المساعدة في منع اإلصابة بالمرض أو  
من    مزید لحصول علىلوحدة األعراض. من تخفیف ال

 اإللكتروني موقعال، تحّدث إلى طبیبك أو زر وماتالمعل
ph.lacounty.gov/monkeypox 

 
 العالج 
الكثیر من األشخاص المصابین بمرض جدري القرود لدیھم  •

أي  الحصول علىأعراض مرضیة خفیفة ویتماثلون للشفاء دون 
عالج مضاد للفیروسات. ویمكن إعطاء دواء مضاد للفیروسات  

لألشخاص المصابین ) TPOXXیسمى "تیكوفیریمات" أو (
حساسة  بجدري القرود الحاد، بما في ذلك التقرحات في المناطق ال

أو األلم الذي ال یمكن السیطرة علیھ بالعالجات التي ال تستلزم 
وصفة طبیة. كما یمكن إعطاءه لألشخاص الذین تزید احتمالیة  

 إصابتھم بأعراض شدیدة. 

 

نت تعاني  مع طبیبك على الفور إذا ك تواصل
دون طفح جلدي أو تشققات أو تقرحات  من

  ا األمرھذوفي أي مكان بجسدك.  سبب
إذا كنت مخالًطا لشخص   خاصةً  ضروري

مصاب أو مشتبھ بإصابتھ بمرض جدري  
 القرود. 

 
 إذا لم یكن لدیك طبیب خاص:

اتصل بمركز اتصال الصحة العامة  •
على الرقم  

أیام   7)، (1)( 833)(540)(0473(
صباًحا   8:00في األسبوع من الساعة 

 مساًء)، أو  8:30إلى 
عیادة الصحة الجنسیة القریبة یمكنك زیارة  •

 منك التابعة للصحة العامة

امسح رمز االستجابة 
لعثور على  السریع ل

 الموقع
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	كيف ينتشر مرض جدري القرود؟

