
New Jersey માં મંકીપોક્્સ 
(hMPXV) ર્સીકરણ

માનવ મંકીપોક્્સ (hMPXV) વાયર્સ માટેની ર્સીન ેJYNNEOS કહેવામા ંઆવ ેછે. 
New Jersey મા,ં નીચ ેપ્રમાણેના લોકો ર્સીકરણ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે:

ગ,ે બાય્સેક્્સ્યયુઅલ અન ેઅન્ય પયુરૂષો કે જઓે પયુરૂષો, ટ્ાન્્સજને્્ડર અથવા બબન-
બાઈનરી લોકો ્સાથે ્સંભોગ કરે છે જમેન ેછેલ્લા 6 મહહનામા:ં

એક અથવા વધયુ રાષ્ટીય ્સ્તરે જાણવામા ંઆવ્ા 
હોય ્તેવા જા્તીય ્સંક્રમમ્ત રોગોનયુ ંનવયુ ંહનદાન (એટલ ે
કે, ્તીવ્ર HIV, ચેનક્રોઇ્ડ, ક્લેમીડ્ડયા, ગોનોડરયા 
અથવા બ્સડિમલ્સ)
એકથી વધયુ ્સેક્્સ પાટ્ટનર

જ ેલોકોન ેછેલ્લા 6 મહહનામા ંનીચેનામાંથી કોઈ એક થ્યયુ/ંક્યયુું હોય:
કોમર્્શશિયલ ્સેક્્સ સ્થળ પર ્સેક્્સ
મંકીપોક્્સ (hMPXV) ટ્ાન્્સમમ્શન થતયુ ંહોય ્તેવા ભૌગોમલક મવ્સ્તારમા ંમોટા
જાહેર કાય્યક્રમ ્સાથે ્સંકળાયેલા ્સેક્્સ

ઉપરોક્્ત જોખમો ધરાવ્તા લોકોના જા્તીય ભાગીદારો

જ ેલોકો ઉપરોક્્ત જોખમો અનયુભવી ્શકે ્તેવી અપેક્ા રાખ્તા હોય

ર્સીના સ્ાનની મુલાકાત લો
(નજીકની ર્સીકરણ ્સાઇટ માટે પાછળનો QR કોડ સ્કેન કરો)

ર્સીની યોગ્યતા અને સ્ાનો વિશે અપ ટુ ડેટ રહો.
https://bit.ly/njmpx ની મુલાકાત લો અથિા QR કોડ સ્કેન કરો:

હ્ુમન મંકીપોક્્સ િાયર્સ 
(hMPXV)

્તમારે શયુ ંજાણવાની જરૂર છે

વ્ત્યમાન ર્સીકરણ પ્રયા્સો અપ્રમાણ્સર રી્ત ેઅ્સરગ્ર્સ્ત જૂથો પર ધ્યાન કેબન્રિ્ત કરે છે, 
જમેા ંગ ેઅન ેબાય્સેક્્સ્યયુઅલ પયુરૂષો અન ેઅન્ય પયુરૂષો કે જઓે પયુરુષો ્સાથે ્સેક્્સ કરે 

છે. પયુરુષો ્સાથે ્સેક્્સ કરે છે. આ ્સમય ્સાથ ેબદલાઈ શકે છે.

NJ આરોગ્ય વિભાગ ફેડરલ ્સરકાર તરફથી મંકીપોક્્સ (hMPXV) 
ર્સીઓ મેળિ ેછે અન ેત ેપાત્ર વ્યક્ક્તઓન ેવિના મૂલ્યે આપિામા ંઆિ ેછે.

જ ેલોકો છેલ્લા 14 ડદવ્સમા ંઓથથોપોક્્સ વાયર્સ અથવા મંકીપોક્્સ 
(hMPXV) વાયર્સ માટે ્સકારાત્મક પરીક્ણ ધરાવ્તા વ્ક્ક્્ત ્સાથ ે
્સંપક્ટમા ંઆવ્ા હોય

(ર્સીકરણના ્સંકલન માટે તમારા સ્ાવનક આરોગ્ય વિભાગનો ્સંપક્ક  કરો)

અમયુક વ્વ્સામયક એક્્સપોઝર જોખમના જૂથોમાં લોકો જેમ કે:

•  ્સં્શોધન લેબોરેટરી કમ્યચારીઓ ઓથથોપોક્્સ વાયર્સ ઉપર 
કામ કરે છે

•  ક્ક્લહનકલ લેબોરેટરી કમ્યચારીઓ ઓથથોપોક્્સ વાયર્સ માટે 
્ડાયગ્ોસ્્ટટક પરીક્ણ કરી રહ્ા છે

•  યોગ્ય જાહેર આરોગ્ય અને આ્ંતકવાદ મવરોધી ્સત્ાવાળાઓ 
દ્ારા હન્યયુક્્ત કરાયેલ ઓથથોપોક્્સ વાયર્સ અને આરોગ્ય 
્સંભાળ કાય્યકરોની પ્રમ્તભાવ ટીમો

(તમારા સ્ાવનક આરોગ્ય વિભાગનો ્ંસપક્ક  કરો)

https://bit.ly/njmpx


હ્ુમન મંકીપોક્્સ, જને ેhMPXV તરીકે ઓળખિામાં આિે 
છે, તે િાયર્સને કારણે થતો ચેપ છે. લક્ષણો હળિા હોઈ 
શકે છે, પરંતુ કેટલાક કે્સ િધુ ગંભીર હોઈ શકે છે અને 

તેમને હોક્સ્પટલમાં દાખલ કરિાની જરૂર પડે છે.

સુરક્ક્ષત રહેિા અને આ ચેપના ફેલાિાને રોકિા માટે 
તમારે જ ેજાણિાની જરૂર છે તે અહીં છે.

મંકીપોક્્સ (hMPXV) ના લક્ષણો શું છે?

લક્ષણોમા ંશામેલ હોઈ શકે છે:
- િોલ્લીઓ, બમ્્પ્્સ અથવા િોલ્લાઓ જ ેજનનાંગો 
અથવા અન્ય મવ્સ્તારો પર અથવા ્તેની આ્સપા્સ 
હોઈ ્શકે છે (જમે કે હાથ, પગ, ચહેરો અથવા છા્તી)

- ્તેઓ ્સામાન્ય લૈંમગક રી્ત ે્સંક્રમમ્ત ચેપ અથવા દાદર 
અથવા ઝેરી આઇવી જવેા અન્ય ચામ્ડીના િોલ્લીઓ 
જવેા દેખાઈ ્શકે છે

- િોલ્લીઓ પહેલા ફ્્લ ૂજવેા લક્ણો આવી 
્શકે છે જમે કે ્તાવ, માથા અન ે્શરીરમા ંદયુખાવો, 
લબ્સકા ગાંઠોમા ં્સોજો અન ે્શરદી

મંકીપોક્્સ (hMPXV) કેિી રીતે ફેલાય છે?
મંકીપોક્્સ (hMPXV) લોકો વચ્ચેના નજીકના, ્શારીડરક ્સંપક્ટ  દ્ારા 

િેલાય છે, જમેા ંનીચેનાનો ્સમાવે્શ થાય છે:

મંકીપોક્્સ (hMPXV) િોલ્લીઓ ્સાથે ્સીધો ્સંપક્ટ

લાંબા ્સમય સયુધી લાળના છાંટા ંઅથવા લાળ (થૂંક), 
રૂબરૂ ્સંપક્ટ  અથવા ઘહનષ્ઠ ્શારીડરક ્સંપક્ટ , જમે કે 
ચયુંબન, આલલશિગન અથવા ્સેક્્સ

મંકીપોક્્સ (hMPXV) વાળા વ્ક્ક્્ત દ્ારા ઉપયોગમા ં
લેવા્તી વ્સતયુઓન ે્સપ્શ્ય કરવી જમે કે ટયુવાલ, બે્ડ લેહનન 
અન ેકપ્ડાં

જો મને લક્ષણો હોય અથિા મને લાગે કે મને 
મંકીપોક્્સ (hMPXV) છે તો મારે શું કરવું જોઈએ?

જો ્તમન ેકોઈ મંકીપોક્્સ (hMPXV) લક્ણો હોય, ્તો ્તર્ત જ ્તમારા 
સ્િાસ્થય ્સંભાળ પ્રદાતા, તાત્કાક્લક ્સંભાળ કેન્દદ્ર અથિા હોક્સ્પટલ 

નો ્સંપક્ટ  કરો

•  ્તમ ેજાઓ ્ત ેપહેલા ંકૉલ કરો જથેી ્તેઓ ્તમન ેઅન્ય લોકોથી 
અલગ રાખવા માટે ્તૈયાર થઈ ્શકે

•  મા્સક પહેરવાનયુ ંસયુહનશ્ચિ્ત કરો અન ેબન ેત્યા ંસયુધી ખરજવાન ેઢાંકો

•  ્તમારા આરોગ્ય્સંભાળ પ્રદા્તાન ેજણાવો કે જો ્તમ ે
્તાજ્ેતરમા ંમયુ્સાિરી કરી હોય, ્સમાન િોલ્લીઓ ધરાવ્તી 
વ્ક્ક્્ત ્સાથે ્સંપક્ટ  કયથો હોય અથવા મંકીપોક્્સ (hMPXV) 
હોવાનયુ ંહનદાન થ્યયુ ંહોય

•  જો ્તમારા આરોગ્ય્સંભાળ પ્રદા્તા દ્ારા ભલામણ કરવામા ં
આવ ે્તો પરીક્ણ કરાવો; પરીક્ણમા ંિોલ્લીઓના ્સવેબ 
એકમરિ્ત કરવાનો ્સમાવે્શ થાય છે 

•  પરીક્ણના પડરણામો બાકી હોય એ દરમમયાન ઘરે જ 
આઈ્સોલેટ રહો

મંકીપોક્્સ (hMPXV) ને કેિી રીતે અટકાિી શકાય?

્તમારા જા્તીય ભાગીદારોન ેપૂછો કે શયુ ં
્તેમન ેમંકીપોક્્સ (hMPXV) ના િોલ્લીઓ 
અથવા અન્ય લક્ણો છે

મંકીપોક્્સ (hMPXV) ની િોલ્લીઓ અથવા 
અન્ય લક્ણો ધરાવ્તા કોઈપણ વ્ક્ક્્ત ્સાથે 
ત્વચા-થી-ત્વચાનો ્સંપક્ટ  ટાળો

પથારી, ટયુવાલ, કપ્ડા ંઅથવા ચેપગ્ર્સ્ત 
વ્ક્ક્્ત દ્ારા ઉપયોગમા ંલેવા્તી અન્ય 
વ્સતયુઓ જવેી ્સામગ્રીનો ્સંપક્ટ  ટાળો

્તમારા હાથન ે્સાબયુ અન ેપાણીથી ્સારી રી્ત ેધોવા 
અથવા ચેપગ્ર્સ્ત લોકોના ્સંપક્ટ  પછી આલ્કોહોલ 
આધાડર્ત હેન્્ડ ્સેહનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો

જો તમારંુ પરીક્ષણ પોવિટટિ હોય તો શું કરવુ?ં

જ્ા ંસયુધી બધા ખરજવા દૂર ન થઈ જાય, ્સકેબ્્સ ઉ્તરી ન જાય, અન ે
પૂણ્ય ત્વચાનો ્તાજો ્સ્તર (્સામાન્ય રી્ત ે2-4 અઠવાડ્ડયા) બન ેત્યા ંસયુધી 
અલગ રહો.

કટોકટી અથવા િોલો-અપ ્તબીબી ્સંભાળ માટે જરૂરી બ્સવાય ઘરે રહો.

જો ્શક્ય હોય ્તો, એક જ ઘરમા ંરહે્તા અન્ય લોકો હોય ્તો અલગ 
બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો.

જો ્તમારે ઘરના અન્ય લોકોની આ્સપા્સ રહેવાની જરૂર હોય ્તો ્સારી 
રી્ત ેડિટટશિગ મા્સક અથવા શ્વ્સન યંરિ પહેરો.

પયા્યવરણ ્સરંક્ણ એજન્્સી (EPA)-રસ્જ્ટટ્ડ્ટ જંતયુના્શકનો ઉપયોગ કરીન ે
્સામાન્ય રી્ત ે્સપ્શશેલી ્સપાટીઓન ેહનયમમ્તપણે ્સાિ અન ેજંતયુમયુક્્ત કરો.

્સાબયુ અન ેપાણીથી હાથ ધોવા અન ેઓછામા ંઓછા 60% આલ્કોહોલ 
વાળા હેન્્ડ ્સેહનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો.

્તમામ જા્તીય પ્રવૃબત્થી દૂર રહો.

ઘરના અન્ય લોકો અન ેપાલતયુ પ્રાણીઓ ્સાથે ગાઢ ્સંપક્ટ  ટાળો.

આંખના ચેપથી બચવા કોન્ટેક્ટ લેન્્સનો ઉપયોગ ટાળો.

વાયર્સના િેલાવાન ેરોકવા માટે ્શરીરના િોલ્લા અથવા જખમવાળા 
મવ્સ્તારોન ે્શેવ કરવાનયુ ંટાળો.

જો મને લાગે કે હંુ મંકીપોક્્સ (hMPXV) ના ્સંપક્કમાં 
આવ્યો/આિી છંુ તો મારે શું કરવું જોઈએ?

્તમારા સ્થાહનક આરોગ્ય મવભાગનો ્તર્ત 
જ ્સંપક્ટ  કરો

જો જાહેર આરોગ્ય અમધકારી દ્ારા 
ભલામણ કરવામા ંઆવે ્તો ર્સી લો

21 ડદવ્સ સયુધી લક્ણોની દેખરેખ રાખો
મંકીપોક્્સ (hMPXV) લક્ણો ્શરૂ થાય ત્યારથી જ્ા ંસયુધી િોલ્લીઓ ્સંપૂણ્ય રી્ત ે

્સાજા ન થઈ જાય અન ેત્વચાનયુ ં્તાજયું  ્સ્તર રચાય ત્યા ંસયુધી િેલાઈ ્શકે છે.


