فيروس جدري القرود ( :)hMPXVاألسئلة الشائعة
معلومات حول الفيروس
س :ما هو فيروس hMPXV؟
إن  ،hMPXVأو جدري القرود ،هو اختصار لفيروس جدري القرود البشري .ويعد جدري القرود
( )hMPXVفيروس حمض نووي ريبوزي مرتبط بالجدري .ويصيب هذا الفيروس الحيوانات وهو مستوطن
(بمعنى أنه موجود باستمرار ولكنه يقتصر عادة ً على منطقة معينة) في مناطق الغابات في وسط وغرب
إفريقيا .ومن غير الواضح ما هي الحيوانات التي تعمل كمستودع لجدري القرود ( ،)hMPXVلكن القوارض
ضا أن يصيب الفئران والسناجب وكالب البراري وبعض
هي المشتبه به الرئيسي .كما يمكن للفيروس أي ً
القرود ،من بين حيوانات أخرى.
تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بهذا الفيروس في عام  .1970وهناك نوعان من السالالت من فيروس
 :hMPXVالساللة  MPXV-1وعادة ً ما تكون أكثر حدة ومعدل وفاة الحالة يصل إلى  .%10والساللة
ضا أكثر اعتداالً .يبلغ معدل الوفيات المقدرة في البلدان المستوطن بها الفيروس
 MPXV-2وهي تكون مر ً
حوالي  .%1وتسببت الساللة  MPXV-2في انتشار الفيروس عام  2022في البلدان التي ال يستوطن فيها
الفيروس.
س :هل هذا الفيروس يشبه مرض الجدري؟
إنه في نفس مجموعة الفيروسات ،لكن هذا ليس مرض الجدري .إذ يصعب اإلمساك بجدري القرود
( ،)hMPXVكما أنه ليس شديد الخطورة .وهناك نوعان من سالالت هذا الفيروس ،والساللة الرئيسية التي
ضا أكثر اعتداالً .ويتعافى معظم األشخاص المصابين في المنزل دون تلقي أي عالج
تنتشر اآلن تسبب مر ً
خاص.
س :هل ظهرت أي حاالت إصابة بهذا الفيروس في والية أوريغون؟
نعم .لالطالع على تحديث حول عدد الحاالت في والية أوريغون ،تفضل بزيارة
www.oregon.gov/oha/ph/monkeypox
سَ :من الذي يمكن أن يُصاب بفيروس جدري القرود ()hMPXV؟
أي شخص يمكن أن يُصاب بفيروس جدري القرود ( .)hMPXVفي والية أوريغون ،تُظهر بياناتنا أن
الرجال المتوافقين جنسيًا واألشخاص غير ثنائي النوع يصابون في الغالب بفيروس جدري القرود
( .)hMPXVفي حين أن معظمهم يعتبرون مثليين ويبلغون عن مخالطة األشخاص المحددين ذكور عند
الوالدة ،فإن بعض الحاالت تحدد على أنها مباشرة و/أو تبلغ عن مخالطة مع األشخاص المحددين إناث عند
الوالدة.
وبنا ًء على هذه البيانات ،تعطي هيئة صحة أوريغون األولوية لتمكين مجتمعات المثليين بالمعلومات واالختبار
والوقاية واستراتيجيات العالج للبقاء في صحة جيدة .كما أُصيبت أعداد صغيرة من النساء واألطفال بفيروس
جدري القرود ( )hMPXVفي فترة االنتشار الحالي للفيروس.
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س :ما سبب تسمية هذا الفيروس بجدري القرود؟
أُطلق على الفيروس هذا االسم ألن تم اكتشاف أول انتشار له في القردة بمختبر دنماركي في عام .1958
ومع ذلك ،فإن اسم "جدري القرود" من حيث عالقته باالنتشار الحالي واألحدث هو أمر مضلل من حيث أن
العوائل الطبيعية هي على األرجح من القوارض ،وليس القرود غير البشرية.
وتماشيا ً مع البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز ( ،)UNAIDSولتقليل الوصمة المرتبطة باسم الفيروس ،تستخدم هيئة صحة أوريغون
كالً من  hMPXVوجدري القرود لإلشارة إلى هذا الفيروس والعدوى التي يسببها.
س :كيف ينتشر هذا الفيروس؟
ينتقل جدري القرود ( )hMPXVمن شخص آلخر بشكل شائع عن طريق االتصال المباشر بالطفح الجلدي أو
قشور الجروح أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدري القرود (.)hMPXV
ضا أن ينتقل جدري القرود ( )hMPXVعن طريق لمس األشياء واألقمشة واألسطح التي استخدمها
ويمكن أي ً
شخص مصاب بجدري القرود ( )hMPXVومن خالل مالمسة إفرازات الجهاز التنفسي ،مثل اللعاب،
عا.
لشخص مصاب بجدري القرود ( ،)hMPXVوهذا أقل شيو ً
س :هل يمكن أن ينتشر جدري القرود ( )hMPXVعن طريق الهواء؟
يبدو أن معظم حاالت انتقال العدوى في الفترة الحالية ناتج عن مالمسة الجلد للجلد لفترة طويلة .وهناك حاجة
إلى مزيد من المعلومات لتحديد عدد مرات انتشار جدري القرود من خالل إفرازات الجهاز التنفسي .يمكن
للشخص المريض الذي يسعل أو يعطس على شخص آخر أن ينقل العدوى إليه ،على الرغم من أن هذا لم يتم
تحديده على أنه الطريقة التي تنتقل بها العدوى حاليًا .يبدو أن معظم حاالت انتقال العدوى في الفترة الحالية
يكون من التالمس المباشر للجلد مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم لشخص مصاب بجدري القرود
(.)hMPXV
س :ما أعراض هذا الفيروس؟
وتورم الغدد .وفي نفس الوقت أو في
يبدأ المرض عادة ً باإلصابة بالحمى والقشعريرة والشعور بالتوعك
ّ
غضون خمسة أيام ،يظهر الطفح الجلدي .بالنسبة لبعض األشخاص ،قد تكون األعراض األولى مجرد طفح
جلدي .قد يبدأ ظهور الطفح الجلدي على األعضاء التناسلية ،في فتحة الشرج أو حولها ،أو في الفم .ويمكن أن
ضا على جلد الوجه والذراعين والساقين والجذع.
يؤثر أي ً
في البداية ،يمكن أن يبدو الطفح الجلدي مثل بثور مع وجود جلد أحمر تحتها .ويمكن أن تكبر البثور قليالً
وتش ّكل فجوات وتمتلئ
بسائل أو صديد .ثم عادة ً ما تصير قشور .عادة ما يستغرق األمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للشفاء مع
نضارة البشرة.
س :متى تظهر األعراض بعد التعرض لشخص مصاب بالفيروس؟
عادة ً في غضون  7إلى  14يو ًما ،في نطاق من  5إلى  21يو ًما.
س :متى يمكن لشخص مصاب بجدري القرود ( )hMPXVأن ينقله لألشخاص اآلخرين؟
قد ينقل األشخاص المصابون بجدري القرود ( )hMPXVالعدوى من بداية ظهور األعراض إلى أن يتم
الشفاء من الطفح الجلدي .وعادة ً ما يتطلب نقل العدوى لآلخرين التالمس المباشر للجلد .يشمل األشخاص
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المعرضون لخطر متزايد الشركاء الجنسيين لشخص مريض بجدري القرود ( ،)hMPXVأو أفراد األسرة
صا مصابًا بجدري القرود (.)hMPXV
والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرعون شخ ً
س :هل يمكن للفيروس أن ينتشر قبل أن يعرف الشخص المصاب به أنه مريض؟
ال توجد تقارير عن انتقال جدري القرود ( )hMPXVقبل بدء األعراض في الظهور .ومع ذلك ،قد ال يشعر
بعض األشخاص المصابين بجدري القرود ( )hMPXVبالمرض الشديد .قد يخلطون بين أعراضهم وعدوى
أخرى (مثل كوفيد )19-أو قد ال يالحظون الطفح الجلدي.
س :هل يعد جدري القرود ( )hMPXVمرضًا ينتقل عن طريق االتصال الجنسي؟
ضا ينتقل عن طريق االتصال الجنسي .ينتقل الفيروس من خالل التالمس
جدري القرود ( )hMPXVليس مر ً
المباشر لجلد شخص مصاب بالقروح أو القشور أو سوائل الجسم للطفح الجلدي لشخص مصاب بجدري
القرود ( .)hMPXVويمكن أن يحدث هذا التالمس أثناء التقبيل والمعانقة والتدليك ،وكذلك أثناء ممارسة
الجنس.
س :ما الذي يعتبر تعرضًا لفيروس جدري القرود ()hMPXV؟
يُحتمل أن يكون الشخص قد تعرض لإلصابة إذا حدث أي مما يلي خالل الوقت الذي كان فيه الشخص
ضا وال يزال يعاني من طفح جلدي:
المصاب بجدري القرود ( )hMPXVمري ً
 مالمسة الطفح الجلدي أو سوائل الجسم لشخص مصاب بجدري القرود ()hMPXV
 ممارسة الجنس عن طريق الفم أو الشرج أو المهبل مع شخص مصاب بجدري القرود ()hMPXV
 مالمسة المالبس المتسخة أو الفراش أو الضمادات أو المالبس األخرى أو األشياء الشخصية ،بما في
ذلك أدوات األلعاب الجنسية ،التي يستخدمها شخص مصاب بجدري القرود ()hMPXV
 األنشطة التي تؤدي إلى مالمسة األكمام واألجزاء األخرى من مالبس الفرد واآلفات الجلدية للمريض
أو سوائل الجسم ،أو البياضات أو الضمادات المتسخة (على سبيل المثال ،الدوران أو االستحمام أو
المساعدة في النقل) أثناء ارتداء القفازات ولكن دون ارتداء رداء
 التواجد دون ارتداء كمامة ضمن نطاق مسافة  6أقدام لمدة  3ساعات على األقل مع شخص ال يرتدي
كمامة مصاب بجدري القرود ()hMPXV
لمزيد من المعلومات حول حاالت التعرض لجدري القرود ( )hMPXVومعرفة األعراض التي يجب
مراقبتها إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للفيروس ،راجع إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )CDCبشأن المراقبة وتقييم المخاطر.
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س :ماذا إذا كنت أعتقد أنني مصاب بجدري القرود ()hMPXV؟
احرص على االتصال بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك إلبالغه قبل أن تتوجه إلى العيادة .وإذا لم يكن لديك
مقدم رعاية صحية ،فاتصل على الرقم  2-1-1ويمكن ألي شخص مساعدتك في العثور على عيادة أو مقدم
ضا التواصل مع هيئة الصحة العامة المحلية ،والتي يمكنها فحصك في إحدى
رعاية صحية .كما يمكنك أي ً
عياداتها.
إذا كنت تخطط للتوجه إلى غرفة الطوارئ أو إلى رعاية عاجلة ،فأخبر موظفي تسجيل الوصول أنك قلق
بشأن اإلصابة بجدري القرود ( .)hMPXVوسيطلبون منك ارتداء كمامة ومساعدتك على تغطية الطفح
الجلدي الذي قد ال تغطيه مالبسك أثناء انتظارك للفحص.

اللقاحات واستراتيجيات الوقاية األخرى
س :هل يوجد لقاح مضاد لجدري القرود ( )hMPXVمتاح في والية أوريغون؟
نعم ،يتوفر في والية لقاح مضاد لجدري القرود ( .)hMPXVويُسمى هذا اللقاح باسم .Jynneos
س :كيف تستخدم والية أوريغون اللقاح المضاد لجدري القرود ()hMPXV؟
يُعطى اللقاح في أقرب وقت ممكن بعد التعرض وقبل ظهور الطفح الجلدي ،ويمكن استخدام اللقاح للوقاية من
عدوى جدري القرود ( )hMPXVأو تقليل مدة استمرار األعراض أو تقليل حدتها.
تستخدم والية أوريغون طريقتين إلعطاء اللقاح ضد جدري القرود ( ،)hMPXVوهما:
 .1إعطاء اللقاح لألشخاص الذين مخالطين لشخص مصاب بجدري القرود ( )hMPXVفي والية
أوريغون أو أي مكان آخر في آخر  14يو ًما.
 .2إعطاء اللقاح لألشخاص الذين من المرجح أن قد خالطوا شخص مصاب بجدري القرود ()hMPXV
في آخر  14يو ًما.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف تستخدم والية أوريغون إستراتيجية تعطي األولوية للجرعات األولى لتوفير اللقاح
ألكبر عدد ممكن من األشخاص بينما تكون إمدادات اللقاح محدودة.
س :ما طريقة إعطاء اللقاح؟
مؤخرا على إعطاء اللقاح  Jynneosالمضاد لجدري القرود ( )hMPXVداخل األدمة
تمت الموافقة
ً
للبالغين .ومع ذلك ،تمت الموافقة على إعطاء اللقاح داخل األدمة فقط للبالغين بعمر  18عا ًما أو أكبر .أما
بالنسبة لألطفال أو البالغين الذين لديهم تاريخ من تكوين الجدرة (فرط نمو األنسجة الندبية) ،يمكنهم تلقي نفس
لقاح جدري القرود ( )hMPXVالذي يُعطى كحقن تحت الجلد.
س :ما الذي يمكن أن أتوقعه من حيث اآلثار الجانبية؟
والتورم والح ّكة و/أو وجود كتلة صلبة في موضع الحقن.
يعاني الكثير من األشخاص من األلم واالحمرار
ّ
وفي بعض األحيان ال تبدأ هذه اآلثار الجانبية بالظهر على الفور ،ولكن بعد حوالي  3إلى  5أيام من تلقي
عا هي قد يعاني األشخاص
ضا لعدة أيام .أما اآلثار الجانبية األقل شيو ً
الحقنة .وقد تستمر ردود الفعل هذه أي ً
من آالم في العضالت ،وصداع ،وإرهاق ،وغثيان ،وقشعريرة بعد أيام قليلة من تلقي الحقنة (ولكن ليس بنفس
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السوء كما هو الحال مع لقاحات كوفيد .)!19-إذا كنت قلقًا بشأن اآلثار الجانبية التي تشعر بها ،فاتصل بمقدم
الرعاية الصحية المتابع لك أو إدارة الصحة المحلية.
س :متى سيبدأ اللقاح في حمايتي من اإلصابة بجدري القرود ()hMPXV؟
تبدأ الجرعة األولى بالحماية من جدري القرود ( .)hMPXVكما يصنّع معظم األشخاص أجسا ًما مضادة ضد
جدري القرود ( )hMPXVخالل أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الجرعة األولى ،ولكن تبدأ الحماية القصوى
بعد أسبوعين من الجرعة الثانية .ونوصي بأن يحصل الجميع على جرعة ثانية.
س :متى سأحصل على الجرعة الثانية؟
في الوقت الحالي ،نتأكد من أن أكبر عدد ممكن من األشخاص يمكنهم الحصول على الجرعة األولى.
وسيحصل معظم األشخاص على الجرعة الثانية بعد  3أشهر من تلقي الجرعة األولى .سيتلقى بعض
ضا أو قد تكون معرضة لخطر اإلصابة بعدوى جدري القردة
األشخاص الذين قد ال تستجيب أجسامهم للقاح أي ً
الشديدة ( )hMPXVالجرعة في غضون  4أسابيع .سيتواصل معك فريق اللقاحات لتحديد موعد جرعة ثانية
عندما يكون ذلك مناسبًا لك.
س :هل يجب أن أتلقى اللقاح إذا كنت قد أُصبت بالفعل بجدري القرود ()hMPXV؟
قد يتمتع األشخاص المصابون بعدوى جدري القرود ( )hMPXVبحماية قصيرة المدى من اإلصابة بعدوى
أخرى من جدري القرود ( .)hMPXVال نعرف إلى متى تستمر هذه الحماية .وفي الوقت الحالي ،ال نقدم
لقا ًحا لألشخاص الذين أُصيبوا بجدري القرود ( )hMPXVولكنهم قد يتلقون لقا ًحا في المستقبل.
س :ماذا إذا تلقيت اللقاح ضد الجدري؟
نحن نقدم اللقاح بغض النظر عن التطعيم السابق ضد الجدري ألن الحماية التي يوفرها لقاح الجدري قد
تنخفض بمرور الوقت.
ي الدفع مقابل الحصول على اللقاح؟
س :هل سيتعين عل ّ
اللقاح نفسه مجاني ويغطي التأمين تكاليف إعطائه .باإلضافة إلى ذلك ،لن يُطلب منك تقديم أي معلومات أو
وثائق عن حالة الهجرة.
إذا لم تكن مؤهالً للحصول على اللقاح اآلن أو تنتظر جرعتك الثانية ،فإليك بعض األشياء التي يمكنك القيام
بها لحماية نفسك ومجتمعك من اإلصابة بفيروس :hMPXV

المعرفة قوة
طالع الحقائق حول جدري القرود ( )hMPXVمن مصادر موثوقة .ويمكن للمعلومات أن تتغير
بسرعة .تحدث إلى أشخاص تثق بهم في حياتك وأصدقائك وشركائك في الجنس.

محاربة وصمة العار
أي شخص يمكن أن يُصاب بفيروس جدري القرود ( .)hMPXVوليس هناك عيب في اكتشاف
إصابتك بجدري القرود ( .)hMPXVإذ يتعلم الكثير منا ألننا نتخذ خطوات استباقية لرعاية صحتنا
والحفاظ على مجتمعنا آمنًا.
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تمنعنا الشعور بوصمة العار من الوصول إلى الرعاية الصحية ،واالتصال بشركائنا الجنسيين ،وتضر
بصحتنا العقلية .من األهمية بمكان أن نعتني بأنفسنا وببعضنا البعض.

التعرف على طريقة انتقال جدري القرود ()hMPXV
ضا ينتقل عن طريق االتصال الجنسي .ينتقل جدري
ال يعد جدري القرود ( )hMPXVعدوى أو مر ً
القرود ( )hMPXVأثناء مخالطة شخص مصاب ومالمسة جلد شخص به طفح جلدي مصاب
بجدري القرود ( .)hMPXVويمكن أن تحدث هذه المالمسة أثناء أنشطة مثل التقبيل والعناق
والتدليك والرقص المالمس للجلد وممارسة الجنس.

معرفة األعراض
احرص على أن تفحص جسمك باستمرار .تشمل األعراض طفح جلدي وتقرحات وبثور وبقع
تورم الغدد والشعور بألم بها ،أو
جديدة .كما يصاب بعض األشخاص أي ً
ضا بالحمى ،أو الصداع ،أو ّ
آالم العضالت ،أو اإلرهاق.
إذا كنت ال تشعر بأنك على ما يرام ،أو تعاني من طفح جلدي أو أعراض أخرى مقلقة ،فتجنب
مخالطة اآلخرين ومالمسة جلد اآلخرين ،وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.
واحرص على توعية اآلخرين بانتشار جدري القرود ( )hMPXVفي والية أوريغون .بينما يتعافى
معظم األشخاص بأمان في المنزل ،يتوفر العالج لمزيد من األشخاص المصابين أو المعرضين لخطر
اإلصابة بمرض أكثر خطورة .ويمكن أن يساعدك مقدم الرعاية الصحية في تحديد ما إذا كان العالج
مناسبًا لك.
مصدرا مفيدًا للمعلومات واالختبار والعالج والحصول
ضا
يمكن أن تكون إدارة الصحة المحلية أي ً
ً
على اللقاح لك و/أو لشركائك.

وضع خطط مستقبلية
عند التفكير في حضور مهرجان أو حفلة موسيقية أو حفلة أو أي مناسبة أخرى ،ضع في اعتبارك
مقدار
مخالطة اآلخرين ومالمس جلد اآلخرين التي قد تحدث .فعلى سبيل المثال ،تعتبر الفعاليات الرياضية
أو الحفالت الموسيقية التي يُرجح أن يرتدي فيها الناس مالبس كاملة ومن غير المحتمل أن يكون
لديهم مالمسة لجلدهم أكثر أمانًا مقارنة بالنوادي والحفالت التي يرتدي فيها األشخاص الحد األدنى من
المالبس وغالبًا ما يكون هناك تالمس عن طريق الجلد ،أو التواجد في األماكن مثل غرف الساونا أو
الحمامات أو النوادي الجنسية حيث يوجد حد أدنى من المالبس أو منعدمة وغالبًا ما يكون هناك
اتصال جنسي.
عند التفكير في الجنس ،تحقق مع شركائك في الجنس .وأخبرهم بما تشعر به ،سوا ٌء كنت قد أصبت
مؤخرا ،خاصةً على األعضاء التناسلية أو حول فتحة الشرج ،واطلب منهم
بمرض أو طفح جلدي
ً
فعل الشيء نفسه .أمسك مرآة أو هاتفك للنظر إلى الجلد حول فتحة الشرج واألعضاء التناسلية .إذا
ضا حاليًا أو ظهرت عليكما أي طفح جلدي جديد ،فتجنب
ضا
مؤخرا أو مري ً
كنت أنت أو شريكك مري ً
ً
المخالطة ومالمسة الجلد وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.
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يعد التواصل المفتوح مع الشركاء وتجنب ممارسة الجنس أثناء مرضك ممارسات جيدة بشكل عام.
إذا اخترت ممارسة الجنس ،فاختر األنشطة التي ال تنطوي على مالمسة أو تقبيل مباشر ،وتغطية
الطفح الجلدي ،وغسل اليدين ،والمناشف ،والفراش ،وألعاب الجنس ،وغيرها من المعدات على الفور،
صا واحدًا أو مجموعة صغيرة من
وف ّكر في الحد من عدد شركائك .وف ّكر في تشكيل قطيع .اختر شخ ً
األشخاص واتفق على عدم ممارسة الجنس إذا كنت تشعر بالتوعك أو الحظت أي طفح جلدي جديد.
حتى إذا كنت في لقاءات مع أشخاص ال تعرفهم ،فخطط لالحتفاظ برقم هاتف (أو أي شكل آخر من
معلومات االتصال) لشركائك فقط في حالة احتياجك لالتصال الحقًا .وبهذه الطريقة يمكنك االتصال
بهم إلخبارهم بكيفية إجراء اختبارات للكشف عن جدري القرود ( )hMPXVأو تلقي اللقاح إذا كانوا
مؤهلين.
إذا كنت قلقًا من تعرضك لجدري القرود ( ،)hMPXVفتواصل مع وكالة الصحة العامة المحلية
للتحدث خالل التعرض لتحديد الخطوة التالية األفضل.

االتصال المسبق
إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أعراض مرتبطة بجدري القرود ( ،)hMPXVفأخبر مقدم الرعاية
الصحية المتابع لك قبل الذهاب إلى العيادة للحصول على الرعاية .وإذا كنت تخطط الستخدام رعاية
عاجلة أو الذهاب إلى غرفة طوارئ ،فأخبر موظفي تسجيل الوصول أنك تعتقد أنك قد تكون مصابًا
بجدري القرود ( .)hMPXVوسيطلبون منك ارتداء كمامة ويساعدونك على تغطية أي طفح جلدي
على الجلد المكشوف أثناء انتظار الحصول على الرعاية.

اإلبقاء على اطالع
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول جدري القرود ( )hMPXVعلى المواقع اإللكترونية
التالية.
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
 هيئة صحة أوريغون
 إدارة الصحة في مقاطعة Multnomah
 Cascade AIDS Project وPRISM
 هيئة الصحة العام في مقاطعة Lane
 إدارة الصحة في مقاطعة Washington
 إدارة الصحة في مقاطعة Clackamas
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االستجابة لالنتشار الحالي للفيروس
س :كيف تستجيب هيئة صحة أوريغون لتفشي المرض؟
تعمل هيئة صحة أوريغون مع سلطات الصحة العامة المحلية والقبائل والشركاء المجتمعيين لتخصيص
إمدادات من اللقاح المضاد لجدري القرود ( )hMPXVومشاركة المعلومات حول استراتيجيات الوقاية من
جدري القرود ( )hMPXVوتفشي المرض والوقاية من العدوى مع األشخاص الذين قد يكونون في خطر
متزايد لإلصابة بالعدوى.
التعرف على
ضا المعلومات مع األطباء حول تفشي المرض ،وكيفية
كما تشارك هيئة صحة أوريغون أي ً
ّ
مرض جدري القرود واختباره ،وكيفية منع انتشاره.
أنشطة إضافية:
 قدمت هيئة صحة أوريغون معلومات للجمهور حول األعراض وعوامل الخطر لعدوى جدري القرود
( ،)hMPXVوطلب الرعاية إذا ظهرت هذه األعراض.
اختبارا أوليًا وترتيب االختبارات التأكيدية لجدري
 يجري مختبر الصحة العامة بوالية أوريغون
ً
القرود ( )hMPXVمن خالل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.
 تزود هيئة صحة أوريغون المقاطعات واألنظمة الصحية باللقاح حتى يتمكنوا من مساعدة األشخاص
المعرضين لخطر اإلصابة بالعدوى على حماية أنفسهم.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير
اإلنجليزية ،يمكن أن توفر هيئة صحة أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف
الكبيرة أو الكتابة بطريقة برايل .اتصل بوحدة اتصاالت كوفيد 19-على الرقم  ،1-971-673-2411الهاتف
النصي ( )TTYعلى الرقم  711أو .COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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