
Szczepienie przeciw małpiej 
ospie (hMPXV) w New Jersey

Szczepionka przeciwko wirusowi ludzkiej małpiej ospy (hMPXV) 
nazywa się JYNNEOS. Następujący mieszkańcy New Jersey mogą 

kwalifikować się do otrzymania szczepienia:

Mężczyźni o orientacji homoseksualnej, biseksualnej oraz pozostali 
mężczyźni utrzymujący stosunki seksualne z mężczyznami, osoby 
transpłciowe lub niebinarne, w przypadku których przez ostatnie 
6 miesięcy:

postawiono nową diagnozę w związku z jedną 
lub więcej niż jedną chorobą przenoszoną drogą 
płciową podlegającą notyfikacji (tj. ostra forma 
HIV, wrzód weneryczny, chlamydia, rzeżączka, 
lub syfilis)
 Osoby, które mają więcej niż jednego partnera 
seksualnego

Osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy:
Odbyły stosunek seksualny w komercyjnym lokalu 
przeznaczonym do spotkań partnerów seksualnych 
Odbyły stosunek podczas uczestnictwa w dużym wydarzeniu 
publicznym, które miało miejsce w obszarze geograficznym, 
gdzie występują zakażenia małpią ospą (hMPXV)

Były partnerami seksualnymi osób narażonych na ww. zagrożenia
Osoby, które spodziewają się wystąpienia powyższych zagrożeń

Odwiedź punkt szczepień
(zeskanuj kod QR na odwrocie, aby uzyskać informacje o 

najbliższym punkcie szczepień)

Uzyskaj aktualne informacje o osobach 
kwalifikujących się do otrzymania szczepienia 

i punktach szczepień.
Odwiedź stronę https://bit.ly/njmpx lub zeskanuj kod QR:

WIRUS MAŁPIEJ OSPY 
(hMPXV)

Co należy wiedzieć?

Bieżący program szczepień skupia się na grupach 
w nieproporcjonalny sposób narażonych na zakażenie, w tym na 

mężczyznach o orientacji homoseksualnej i biseksualnej oraz innych 
mężczyznach utrzymujących stosunki seksualne z mężczyznami. 

To może się z czasem zmienić.

Ośrodek medyczny NJ otrzymuje szczepionki przeciwko małpiej 
ospie (hMPXV) od rządu federalnego, które są dostarczane 

bezpłatnie osobom kwalifikującym się do otrzymania szczepienia.

Osoby, które wiedzą, że w ciągu ostatnich 14 dni miały 
kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na 
ortopokswirusa lub wirusa małpiej ospy (hMPXV)

(Skontaktuj się ze swoim lokalnym ośrodkiem medycznym w celu 
koordynacji szczepienia)

Osoby z wybranych grup ryzyka narażenia zawodowego, np.:
• Personel laboratoriów badawczych pracujący 

z ortopokswirusami
• Personel laboratoriów klinicznych wykonujący 

testy diagnostyczne na obecność 
ortopokswirusów

• Zespoły personelu medycznego ds. reagowania 
na ortopokswirusy, które to zespoły są 
wyznaczane przez odpowiednie organy 
publicznej opieki zdrowotnej i służby 
antyterrorystyczne

(Skonsultuj się ze swoim lokalnym ośrodkiem medycznym)

https://bit.ly/njmpx


Ludzka małpia ospa, nazywana także hMPXV, 
to infekcja wywołana wirusem. Objawy mogą być 
łagodne, ale w niektórych przypadkach mogą ulec 

zaostrzeniu, a pacjent może wymagać hospitalizacji.

Co należy wiedzieć, aby zachować 
bezpieczeństwo i zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się infekcji.

Jakie są objawy małpiej ospy (hMPXV)?

Objawy obejmują:
- Wysypkę, guzy lub pęcherze, które mogą 
pojawiać na genitaliach lub w innych 
miejscach na ciele (na przykład na rękach, 
stopach, twarzy lub klatce piersiowej)

- Mogą wyglądać podobnie do innych 
infekcji przekazywanych drogą płciową 
lub do innej wysypki skórnej, takiej jak 
półpasiec lub wysypka po kontakcie 
z trującym bluszczem

- Przed wysypką mogą wystąpić 
objawy podobne do grypowych, 
takie jak gorączka, ból głowy i ciała, 
opuchnięcie węzłów chłonnych 
i dreszcze

Jak małpia ospa się rozprzestrzenia (hMPXV)?
Małpia ospa (hMPXV) rozprzestrzenia się przez bliski 

kontakt fizyczny pomiędzy ludźmi, na przykład:

Bezpośredni kontakt z wysypką małpiej 
ospy (hMPXV)

Śluz lub ślinę (wyplutą) w trakcie długiego 
kontaktu twarzą w twarz lub intymnego 
kontaktu fizycznego, jak na przykład 
pocałunek, przytulenie lub seks

Dotykanie przedmiotów używanych przez 
osobę zakażoną małpią ospą (hMPXV) 
takich jak ręczniki, pościel i ubrania

Co robić, jeśli mam objawy lub sądzę, 
że mam małpią ospę (hMPXV)?

Jeśli masz objawy małpiej ospy (hMPXV), natychmiast 
skontaktuj się z lekarzem, oddziałem ratunkowym lub 

szpitalem

•  Przed przyjściem zadzwoń, aby personel 
przygotował się na odizolowanie Cię od innych osób

•  Pamiętaj o masce i w największym możliwym 
stopniu zakryj zmiany

•  Powiadom swojego lekarza, jeśli niedawno 
podróżowałeś(-aś), miałeś(-aś) kontakt 
z osobą z podobną wysypką lub kimś, u kogo 
zdiagnozowano małpią ospę (hMPXV)

•  Wykonaj test, jeśli jest zalecony przez 
Twojego lekarza; test polega na pobraniu 
próbki z wysypki na wacik

•  Jeśli czekasz na wynik testu, izoluj  
się w domu.

Jak zapobiegać zarażeniu wirusem 
małpiej ospy (hMPXV)?

Zapytaj swoich partnerów seksualnych, 
czy występuje u nich wysypka lub inne 
objawy małpiej ospy (hMPXV)

Unikaj kontaktu skóra do skóry 
z kimkolwiek, kto ma wysypkę lub 
inne objawy małpiej ospy (hMPXV)

Unikaj kontaktu z materiałami takimi 
jak pościel, ręczniki, ubrania lub innymi 
przedmiotami używanymi przez 
zarażoną osobę

Po kontakcie z zarażoną osobą umyj 
porządnie ręce mydłem i wodą lub 
użyj substancji dezynfekującej na 
bazie alkoholu

Co robić, jeśli uzyskam pozytywny 
wynik testu?

Izoluj się aż do ustąpienia zmian, odpadnięcia strupów 
i wytworzenia świeżej warstwy nienaruszonej skóry 
(zazwyczaj 2–4 tygodnie).

Pozostań w domu, chyba że nastąpiła nagła sytuacja 
lub musisz udać się na kontrolę medyczną.

Jeśli to możliwe, korzystaj z osobnej łazienki, jeśli 
w Twoim domu mieszkają inne osoby.

Noś dobrze dopasowaną maskę chirurgiczną lub 
z filtrem, jeśli przebywasz w domu z innymi osobami.

Rutynowo czyść i dezynfekuj często dotykane 
powierzchnie za pomocą substancji dezynfekującej 
zarejestrowanej w Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

Myj ręce mydłem i wodą i używaj substancji 
dezynfekującej z minimalną zawartością alkoholu 60%.

Powstrzymaj się od jakiejkolwiek aktywności 
seksualnej. 

Unikaj bliskiego kontaktu z innymi osobami 
i zwierzętami w domu.

Unikaj używania soczewek, aby zapobiec infekcji oczu.

Unikaj golenia obszarów na ciele z pęcherzami 
lub zmianami, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się wirusa.

Co mam robić, jeśli sądzę, że miałem(-am) 
kontakt z małpią ospą (hMPXV)?

Natychmiast skontaktuj się z 
lokalnym ośrodkiem medycznym

Jeśli zaleci to medyk,  
zaszczep się

Obserwuj objawy przez 21 dni
Małpia ospa (hMPXV) jest zaraźliwa od momentu pojawienia się 
objawów aż do całkowitego wyleczenia wysypki i wytworzenia 

świeżej warstwy skóry.


