
 )hMPXV( لقاح جدري القرود
New Jersey في

 لقاح فيروس جدري القرود البشري )hMPXV( يسمى JYNNEOS. في 

New Jersey، قد يكون األشخاص التالية أسماؤهم مؤهلين لتلقي اللقاح:

الرجال المثليون ومزدوجو الميول الجنسية وغيرهم من الرجال الذين مارسوا 

الجنس مع رجال أو متحولين جنسًيا أو غير ثنائيي الجنس ممن مارسوا الجنس 

في األشهر الستة الماضية:

تشخيص جديد لواحد أو أكثر من األمراض المنقولة 

جنسياً التي يتم اإلبالغ عنها عىل المستوى الوطني 

)مثل فيروس نقص المناعة البشرية الحاد أو القرح أو 
الكالميديا أو السيالن أو الزهري(

أكثر من شريك في الجنس

األشخاص الذين أجروا أيًا مما يلي في األشهر الستة الماضية:

الجنس في مكان تجاري للجنس

ممارسة الجنس مع حدث عام كبير في منطقة جغرافية

)hMPXV( حيث ينتقل فيروس جدري القرود

شركاء جنسيون لألشخاص الذين يعانون من المخاطر المذكورة أعاله

األشخاص الذين يتوقعون تجربة المخاطر المذكورة أعاله

قم بزيارة موقع اللقاح

)امسح رمز QR ضوئًيا الموجود في الخلف لمعرفة أقرب موقع تطعيم(

ابق عىل اطالع عىل أهلية اللقاح والمواقع.

https://bit.ly/njmpx يُرجى زيارة 

أو امسح رمز QR ضوئًيا:

فيروس جدري القرود الذي 
)hMPXV( يصيب اإلنسان

ما الذي تحتاج إىل معرفته

تركز جهود التطعيم الحالية عىل المجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما 

في ذلك الرجال المثليون ومزدوجو الميل الجنسي، وغيرهم من الرجال

الذين يمارسون الجنس مع الرجال. قد يتغير هذا بمرور الوقت.

تتلقى دائرة الصحة في NJ لقاحات جدري القرود )hMPXV( من 

الحكومة الفيدرالية ويتم تقديمها مجانًا لألفراد المؤهلين.

األشخاص الذين عرفوا اتصاالً بشخص جاءت نتيجة اختباره 

إيجابية بالنسبة للفيروسة الجدرية أو فيروس جدري القرود 

)hMPXV( خالل الـ 14 يوًما الماضية

)اتصل بقسم الصحة المحلي لديك لتنسيق التطعيم(

األشخاص في مجموعات معرضة لخطر التعرض المهني مثل:

مع 	  يعملون  الذين  األبحاث  بمختبرات    العاملين 
األورثوبوكس فيروسات 

بإجراء 	  يقومون  الذين  السريرية  المختبرات    أفراد 
األورثوبوكس لفيروسات  التشخيصية  االختبارات 

  فرق العاملين مع فيروسات األورثوبوكس وفرق 	 
الصحية  الرعاية  مجال  في  االستجابة  في  العاملين 

ومكافحة  العامة  الصحة  سلطات  قبل  من  المعينين 

المناسبة اإلرهاب 

)استشر قسم الصحة المحلي لديك(

https://bit.ly/njmpx


جدري القرود الذي يصيب اإلنسان، والذي يُشار إليه 
باالختصار hMPXV، عبارة عن عدوى تحدث بسبب فيروس. 

قد تكون األعراض بسيطة، ولكن بعض الحاالت يمكن أن 
تكون أكثر خطورة وتتطلب دخول المستشفى للمعالجة.

فيما يلي ما الذي تحتاج إىل معرفته لتبقى 

بأمان وتمنع انتشار هذه العدوى.

ما أعراض جدري القرود )hMPXV(؟

تتضمن األعراض:

- الطفح الجلدي أو االنتفاخات أو البثور التي قد 
تكون موجودة في األعضاء التناسلية أو في مناطق 

أخرى )مثل اليدين أو القدمين أو الوجه أو الصدر( 

أو حولها

- قد تبدو مشابهة لألمراض الشائعة التي تنتقل عن 
طريق االتصال الجنسي أو حاالت الطفح الجلدي 

األخرى مثل الهرباس النطاقي أو اللبالب السام

- قد تحدث أعراض شبيهة باإلنفلونزا قبل 
الطفح الجلدي مثل الحمى وآالم الرأس والجسم 

وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة

كيف ينتشر جدري القرود )hMPXV(؟

ينتشر جدري القرود )hMPXV( من خالل االتصال الجسدي الوثيق 

بين األشخاص، بما في ذلك:

االتصال المباشر بحاالت الطفح الجلدي الناجمة 

)hMPXV( عن جدري القرود

المخاط أو اللعاب )البصق( خالل االتصال المطول 

وجًها لوجه أو االتصال الجسدي الحميم، مثل 

التقبيل أو العناق أو ممارسة الجنس

لمس األشياء التي يستخدمها شخص مصاب 

بجدري القرود )hMPXV( مثل المناشف ومفارش 

األسرة والمالبس

ما الذي يجب علي فعله إذا كانت لدي أعراض أو كنت 
أعتقد أنني ربما أعاني من جدري القرود )hMPXV(؟

 ،)hMPXV( إذا كانت لديك أي من أعراض جدري القرود

فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية أو مركز الرعاية العاجلة أو 

المستشفى فوًرا

 اتصل قبل ذهابك حتى يكونوا مستعدين لعزلك عن 	 
اآلخرين

 تأكد من ارتداء كمامة واحرص عىل تغطية اآلفات قدر 	 
اإلمكان

 أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قد 	 
سافرت مؤخرًا أو كنت عىل اتصال بشخص مصاب 

بطفح جلدي مشابه أو شخص تم تشخيص إصابته 

)hMPXV( بجدري القرود

 اخضع لالختبار إذا أوصى به مقدم الرعاية الصحية 	 
الخاص بك، يتضمن االختبار جمع مسحات من 

الطفح الجلدي 

 اعزل نفسك بالمنزل أثناء انتظار ظهور نتائج 	 
االختبار

كيف يمكن الوقاية من جدري القرود )hMPXV(؟

اسأل شريكك الجنسي عما إذا كان 

يعاني من طفح جلدي أو أعراض أخرى 

)hMPXV( لجدري القرود

تجنب المالمسة مع أي شخص يعاني 

من طفح جلدي أو أعراض أخرى 

)hMPXV( لجدري القرود

تجنب مالمسة المواد مثل الفراش أو 

المناشف أو المالبس أو األشياء األخرى 

التي يستخدمها شخص مصاب

اغسل يديك جيًدا بالماء والصابون أو 

استخدم معقم اليدين المستند إىل الكحول 

بعد مالمسة األشخاص المصابين

ما الذي يجب عليك فعله إذا جاءت 
نتيجة اختبارك إيجابية؟

يجب العزل حتى تعافي جميع اآلفات وسقوط قشور الجروح 

وتكّون طبقة جديدة من الجلد السليم )عادة من أسبوعين إىل 4 

أسابيع(.

ابَق في المنزل باستثناء ما تقتضيه الحاالت الطارئة أو الرعاية 

الطبية للمتابعة.

إن أمكن، استخدم حماًما منفصالً في حالة وجود آخرين يعيشون 

معك في نفس المنزل.

ارتِد كمامة مناسبة أو كمامة تنفس إذا احتجت أن تكون حول 

أشخاص آخرين في المنزل.

نّظف األسطح التي يتم لمسها عادة بصورة روتينية وعّقمها 

.)EPA( باستخدام مطهر مسجل من قبل وكالة حماية البيئة

اغسل اليدين بالماء والصابون واستخدم معقم اليدين المزّود 

بكحول بنسبة %60 عىل األقل.

امتِنع عن جميع األنشطة الجنسية. 

تجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين والحيوانات األليفة في المنزل.

تجنب استخدام العدسات الالصقة للوقاية من التهاب العين.

تجنب حلق مناطق الجسم التي بها بثور أو آفات لمنع انتشار 

الفيروس.

ما الذي يجب علي فعله إذا اعتقدت أنني 
تعرضت لجدري القرود )hMPXV(؟

تواصل مع اإلدارة الصحية المحلية فوًرا

احصل عىل اللقاح إذا أوصى بذلك 

مسؤول الصحة العامة

راقب األعراض لمدة 21 يوًما

يمكن أن ينتشر جدري القرود )hMPXV( من الوقت الذي تبدأ فيه األعراض 

حتى يلتئم الطفح الجلدي تماًما وتتكون طبقة جديدة من الجلد.


