
મંકીપોક્્સ અન ેજાતીય સ્્વવાસ્થય: તમવારે શુ ં
જાણ્વવાની જરૂર છે

મંકીપોક્્સ એ ્વવાયર્સન ેકવારણ ેથતો ચેપ છે. લક્ષણો હળ્વવા 
હોઈ શકે છે, પરંત ુકેટલવાક કે્સ ્વધ ુગંભીર હોઈ શકે છે અન ે
તેમન ેહોસ્સ્પટલમવા ંદવાખલ કર્વવાની જરૂર પડે છે. સુરક્ક્ષત 
રહે્વવા અન ેઆ ચેપનવા ફેલવા્વવાન ેરોક્વવા મવાટે તમવારે જ ે

જાણ્વવાની જરૂર છે ત ેઅહીં છે.

મંકીપોક્્સનવા લક્ષણો શુ ંછે?

લક્ષણોમા ંશામેલ હોઈ શકે છે:

 y  ફોલ્લલીઓ, બમ્્પ્્સ અથવા ફોલ્લાઓ જ ેજનનાંગો અથવા અન્્ય 
વવસ્્તારો (જમે કે હાથ, પગ, ચહેરો અથવા છા્તલી) પર અથવા ્તેનલી 
આ્સપા્સ હોઈ શકે છે જ ે્સામાન્્ય ્સેક્સ્્યયુઅલલી ટ્ાન્્સવમટડે ચેપ 
અથવા દાદર અથવા ઝેરી આઇવલી જવેા અન્્ય ચામડીના ફોલ્લલીઓ 
જવેા જ દેખાઈ શકે છે. 

 y  ફોલ્લલીઓ પહેલા ંફ્્લલૂ જવેા લક્ષણો દેખાઈ શકે છે જમે કે ્તાવ, 
માથા અન ેશરીરમા ંદયુખાવો, લસ્સકા ગાંઠોમા ં્સોજો અન ેશરદી

મંકીપોક્્સ કે્વી રીત ેફેલવાય છે?

મંકીપોક્્સ લોકો વચ્ચેના નજીકના, શારીરરક ્સંપક્ક  દ્ારા ફેલા્ય છે, જમેા ં
નલીચેનાનો ્સમાવેશ થા્ય છે:

 y  મંકીપોક્્સ ફોલ્લલીઓ ્સાથ ે્સલીધો ્સંપક્ક  

 y  લાંબા ્સમ્ય સયુધલી આમન ે્સામન ે્સંપક્ક  કરવાથલી શ્ા્સના ટીપા ં
અથવા  મૌસખક પ્રવાહી

 y  મંકીપોક્્સ ધરાવ્તલી વ્યક્ક્્ત દ્ારા ઉપ્યોગમા ંલેવા્તલી વસ્્તયુઓ 
અથવા કાપડનો ્સંપક્ક  કરવો જમે કે  ટયુવાલ, બેડ લેનનન અન ેકપડાં

સ્્લલપ



જો મવારવામવા ંલક્ષણો હોય અથ્વવા કદવાચ ્સંપક્કમવા ંઆવ્ો હોય 
તો મવારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?

જો ્તમન ેમંકીપોક્્સના કોઈપણ લક્ષણો હો્ય, ્તો ્તર્ત જ ્તમારા 
આરોગ્્ય્સંભાળ પ્રદા્તા, ્તાત્કાવલક ્સંભાળ કેન્દ્ર અથવા હોક્સ્પટલનો 
્સંપક્ક  કરો. ્તમ ેજાઓ ્તે પહેલા ંકૉલ કરો જથેલી ્તેઓ ્તમન ેઅન્્ય 
લોકોથલી અલગ કરવા ્તૈ્યાર થઈ શકે. માસ્ક પહેરવાનલી ખા્તરી કરો. 
્તમારા આરોગ્્ય્સંભાળ પ્રદા્તાન ેજણાવો કે જો ્તમ ે્તાજ્ેતરમા ંમયુ્સાફરી 
કરી હો્ય, ્સમાન ફોલ્લલીઓ ધરાવ્તલી વ્યક્ક્્ત અથવા જને ેમંકીપોક્્સ 
હોવાનયુ ંનનદાન થ્યયુ ંહો્ય ્તેનલી ્સાથ ે્સંપક્ક  ક્યયો હો્ય.

મંકીપોક્્સ કે્વી રીત ેઅટકવા્વી શકવાય?

 y  ્તમારા જા્તલી્ય પાટ્કનરો ન ેપલૂછો કે શયુ ં્તેમન ેમંકીપોક્્સના ફોલ્લલીઓ 
અથવા અન્્ય લક્ષણો છે

 y  મંકીપોક્્સના ફોલ્લલીઓ અથવા અન્્ય લક્ષણો ધરાવ્તલી વ્યક્ક્્ત ્સાથ ે
ત્વચાથલી ચામડીના ્સંપક્કન ેટાળો

 y  જો ્તમન ેલક્ષણો હો્ય, ્તો આરોગ્્ય ્સંભાળ પ્રદા્તાનો ્સંપક્ક  કરો

 y  પથારી, ટયુવાલ, કપડા ંઅથવા ચેપગ્રસ્્ત વ્યક્ક્્ત દ્ારા ઉપ્યોગમા ં
લેવા્તલી અન્્ય વસ્્તયુઓ જવેલી ્સામગ્રલી ્સાથ ે્સંપક્ક  ટાળો

 y  ચેપનયુ ંજોખમ ધરાવ્તા લોકોથલી ચેપગ્રસ્્ત લોકોન ેઅલગ કરો

 y  ્તમારા હાથન ે્સાબયુ અન ેપાણલીથલી ્સારી રી્ત ેધોઈ લો અથવા 
ચેપગ્રસ્્ત લોકોના ્સંપક્ક  પછી આલ્કોહોલ વાળા હેન્ડ ્સેનનટાઈઝરનો 
ઉપ્યોગ કરો

્વધ ુમવાહહતી મવાટે, https://bit.ly/njmpx ની મુલવાકવાત લો 
અથ્વવા QR કોડ સ્કેન કરો:

સ્્કકેન ્કરો

https://www.nj.gov/health/cd/topics/monkeypox.shtml

