
 جدري القرود  الحم�م و ما �جب أن تعرفه عن االتصال  

ر  القرود، جدري حول المعلومات من  لم��د 
ُ
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 -2022Arabic أغسطس  31  ،القرود  وجدري  الحم�م االتصال

وس جدري القرود.    القرود مرض معدٍ   يجدر  لخطر ض  معرَّ فهو  القرود    بجدري  شخص مصابكان ع� اتصال شخ�ي وثيق مع  كل من  �سببه ف�ي
 . العدوى

 
 ؟ جدري القرود  ينت�ش ك�ف 

 هذا:  �شملو . بهل مع مصاب القرود ينت�ث عن ط��ق االتصال الوثيق أو الحم�م أو المطوَّ  جدريمن المعروف أن 
ة مصابة ب • ە من أشكال االتصال الجن�ي مالمسة ��ث ي أثناء ممارسة الجنس وغ�ي

 لجدري القرود �ف
ً
طفح جلدي، أو قشور، أو تقرحات نت�جة

 .الحم�م، مثل التقب�ل، والعناق، والتدل�ك، واالحتضان
كة  أو األلعاب الجنس�ة  ،المناشف  و أأغط�ة األّ�ة،    و أمالمسة األش�اء واألقمشة الملوثة (مثل المال�س غ�ي المغسولة،   • ي استخدمها المش�ت ) اليت

ف  . مصاب بجدري القرود ولم ُتنظ�
ا لوجه أو االتصال الجسدي الحم�م، مثل التقب�ل، والعناق،    التعرض • ي أثناء االتصال المبا�ث وجه�

. قد �حدث هذا �ف إلفرازات الجهاز التنف�ي
 . وممارسة الجنس

وتتكون طبقة   ،و�سقط القشور  ،الطفح الجلديمن تعا�ف يمن بدا�ة ظهور األعراض حيت لآلخ��ن  ينقلهالقرود أن  بجدري�مكن ألي مصاب 
ف و ف أسبوعني اوح بني  . أسابيع 4جد�دة من الجلد. �ستغرق هذا عادًة مدًة ت�ت

وس إ� جنينها من خالل المش�مة تنقل�مكن أن   . الحامل المصابة بجدري القرود الف�ي

ي بجانب  ال ينت�ش   .مصاب بهالمرض جدري القرود من خالل المحادثات العرض�ة أو عن ط��ق الم�ث
 

  اإلصابة بجدري القرود؟ك�ف تتجنب 
ةً تجنب مالمسة   • ة مبا�ث ات ط��لة مع  الب�ث  القرود يراض جدر مصاب بأعأي أو االتصال الوثيق لف�ت
ي استخدمها  •  مصاب بأعراض جدري القرودأي تجنب لمس األش�اء والمواد غ�ي النظ�فة اليت
ا • �  اغسل �د�ك كث�ي
 احصل ع� التطع�م إذا كنت مؤه�ً  •

 
ي 
 أثناء ممارسة الجنس واالتصال الحم�م للحد من المخاطر �ف

ه • �كك (  نبِّ كاءك)  أو �ث ي �ث
ا   ال وتقرحات/طفح جلدي جد�د أو  أي مرض    إ�  الجنس  ممارسة  �ف ي ذلك األعضاء التناسل�ة أو  ،  تعرف له سبب�

بما �ف
ج. تجنَّ  �كك عالمات جدري القرود ال�ث َصتأو  ب الجنس أو مالمسة الجلد إذا ظهرت عل�ك أنت أو �ث  . ما بهكإصابت إذا ُشخِّ

ي الذكري. من المحتمل  استخِد  •
 م الوا�ت

ّ
ل�نها قد تقلل من المخاطر، وقد    ،تكون الواق�ات الذك��ة وحدها كاف�ة للوقا�ة من جدري القرود   أ�

ج ي المناطق الحساسة، مثل فتحة ال�ث
ي منع القروح �ف

 . أو األعضاء التناسل�ة ،أو الفم ،�ساعد �ف
•  

�
ف قل كائك الجنسيني  . ل عدد �ث

 . والحفالت الجنس�ة مع أشخاص ال تعرفهمالجنس ممارسة مثل األخطر، ب األ�شطة تجنَّ  •
 

ا  إن الحظت ظهور طفح جلدي أو التهابات اتصل بطبيبك ن ع� أي جزء من جسمك. ال �ستهِ  ال تعرف لها سبب�
ا  ي إصابته شتبَ تعرضت لشخص مصاب أو �ُ  إذا كنت قد خاصة  ،بهذە األعراض أبد�

 . القرود  بجدريه �ف
 

 إذا لم �كن لد�ك طب�ب: 
ا إ�  8(من  0473-540-833-1الصحة العامة ع�  ت اتصل بمركز اتصاال  • ا)،  8:30صباح�  مساًء يوم��
 . لصحة العامةإلدارة الصحة الجنس�ة تابعة لع�ادة أقرب  أو اذهب إ� •

ام�ح رمز االستجابة 
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