
 جدري القرود  ماذا یجب أن تعرف عن
 لخطر اإلصابة.  وجود ُعرضةمصاب بجدري القرود تعني ل قریبة أو شخصیةمخالطة أي مرض معٍد یسببھ فیروس جدري القرود.ھو جدري القرود 

 

ض األساسیة 
األعرا

 

 الجلدي الطفح 
 الطفح الجلدي:  ظھرقد ی

 بثور أو قروح أو قشور أو  تورمعلى ھیئة نتوءات أو  •

 الشرج والفم والیدین والوجھ منطقة بما في ذلك األعضاء التناسلیة و م، في أي مكان بالجس •

 في جمیع أنحاء الجسم  منتشًرا یكون في منطقة واحدة أو •
 الشرج) منطقة (خاصةً إذا كان داخل الفم أو األلم شعور بالحكة أو مع  •

ض 
األعرا

 
األخرى 

 

 شابھة ألعراض اإلنفلونزا أعراض مُ 

قد تبدأ األعراض المشابھة ألعراض اإلنفلونزا في الظھور في غضون   •
 . ظھور الطفح الجلديأو بعد أیام قبل  4 -1

 لن تظھر ھذه األعراض على كل شخص مصاب •
التعب وآالم العضالت   القشعریرة الحمى/ 

 والصداع 
 توّرم العقد اللمفاویة 

 
 ph.lacounty.gov/Monkeypox          09\09\2022بزیارة: لمعلومات عن مرض جدري القرود، تفضل مزید من ال 

 یوم من المخالطة  21-5یبدأ ظھور األعراض بعد مرور 

http://www.ph.lacounty.gov/Monkeypox


  كیف ینتشر مرض جدري القرود؟
 ، بما في ذلك:أو الطویلةوالحمیمیة أمن المعروف أن مرض جدري القرود ینتشر بالمخالطة القریبة 

وغیره من   جنس مصاب بالطفح الجلدي أو القشور أو القروح أثناء ممارسة الشخص المالمسة المباشرة لجلد  •
 والعناق.   تدلیكصور المخالطة الحمیمیة مثل التقبیل وال

(مثل المالبس وأغطیة الفراش والمناشف واأللعاب الجنسیة) التي استخدمھا   قمشةواأل جساماأل  مالمسة •
 شخص مصاب بجدرى القرود ولم یتم تنظیفھا

. یمكن أن یحدث ذلك أثناء المخالطة لشخص مصاب بالمرض من الجھاز التنفسيأي إفرازات مالمسة  •
 المخالطة الحمیمیة.  أو وجًھا لوجھ   القریبة الطویلة

للشخص المصاب بجدري القرود نقل المرض لآلخرین من وقت بدء ظھور األعراض وحتى الشفاء من  یمكن
 أسابیع عادةً.  4إلى  2الطفح الجلدي واختفاء القشور وظھور طبقة جلد جدیدة. یستغرق ھذا األمر من  

 . المصابة بجدري القرود نقل الفیروس إلى جنینھا مرأة الحاملیمكن لل
 . المرضعبر المحادثات العابرة أو المرور بالقرب من شخص مصاب ب ال ینتشر مرض جدري القرود 

 
 

   أكبر، بما في ذلك األشخاص الذین اإلصابة بالمرض بشكل  تاح لألشخاص المعرضین لخطرمُ   :اللقاح     
  القرود.بجدري  خالطوا شخًصا مصاًبا

 

 لألشخاص المصابین أو المعرضین لخطر اإلصابة بجدري القرود الحاد.تاح مُ   :العالج المضاد للفیروسات
 

تحدث إلى طبیبك أو تفضل بزیارة   ،للحصول على مزید من المعلومات
ph.lacounty.gov/Monkeypox . 

 
 

على الفور إذا كنت  تواصل مع طبیبك 
تعاني من طفح جلدي أو قروح جدیدة 

. وھذا األمر ضروري  واضح  دون سبب
خاصةً إذا كنت مخالًطا لشخص مصاب  
 أو مشتبھ بإصابتھ بمرض جدري القرود. 
 

 إذا لم یكن لدیك طبیب خاص: 
   اتصل بإدارة الصحة العامة على رقم  •

1-833-540-0473  
  8:30 حتىصباًحا  8(من الساعة 

 مساًء یومًیا)، أو  
عیادة الصحة الجنسیة  یمكنك زیارة  •

 القریبة منك.  التابعة للصحة العامة
 

امسح رمز االستجابة السریع  
 الموقع للعثور على 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf

