
 
 
 

ا بمرض
ً
 Mpox طريقة غسل مالبسك بأمان إذا كنت مصاب

 
Mpox ا باسم جدري القرود

ً
وس األرثوبوكس  ( هو مرض معد  )الذي كان ُيشار إليه سابق ينتج عن اإلصابة بعدوى فير

وس الجدري(. وغالًبا ما ينتشر مرض  من خالل التالمس المباشر لطفح جلدي أو تقرحات شخص مصاب  Mpox)فير
ي يستخدمها هذا الشخص. 

وس، أو نتيجة مالمسة المالبس أو الفراش أو األغراض األخرى الت   بالفير
 

 Mpox  تقليل احتمالية انتشار مرض

 
ي 
ي جسمك، فارتِد مالبس يمكن غسلها ف 

الغسالة. واهتم بها واغسلها بنفسك، إن إذا كان لديك طفح جلدي أو تقرحات ف 
ك   -أمكن، واستخدم حقيبة غسيل من القماش وقابلة للغسل وغير شبكية  ا للتنظيف الجاف أو تي 

ً
ال تستخدم جهاز

ل. وإذا كنت بحاجة إىل صديق أو أحد  ي المي  
مالبسك ليقوم شخص آخر بتنظيفها. افصل مالبسك عن مالبس اآلخرين ف 

ستخدم مرة واحدة.  أفراد األشة لغسل
ُ
 مالبسك، فاطلب منه ارتداء قناع للوجه وقفازات ت

 
 : ي
 عند غسل مالبسك، ننصحك باتباع ما يأت 

ي الغسالة.   •
 ضع األغراض برفق داخل الحقيبة ف 

ب هز األغرا  •
ّ
ي أثناء إخراجها من الحقيبة. تجن

 ض ف 

 استخدم الماء الساخن أو أعىل وضع لدرجة الحرارة.  •

 استخدم المنظفات العادية. وال داعي الستخدام الكلور أو المبيض اآلمن عىل األلوان أو أي مطهر آخر.   •

ي أعىل درجة حرارة مسموح بها. وننصحك باالطالع عىل ملصقات المالبس  •
ف المالبس النظيفة والمبللة ف 

ّ
جف

 لمعرفة اإلرشادات. 

ل ال يمكن تجفيفها  • ي الهواء أي أغراض بالمي  
ف ف 

ّ
ي الغسالة. جف

 ف 

ف، ثم  •
ّ
كة للغسيل، فننصحك بإخراج المالبس النظيفة والجافة من المجف ي مغسلة أو غرفة أخرى مشي 

إذا كنت ف 
ي الحقيبة ال

ة ف  ل. وضعها مباشر ي المي  
 نظيفة وطيها بعد ذلك ف 

ة الفاصلة بير   • ل خالل الفي  ي أماكن الغسيل العامة. وإذا أمكن، فُعد إىل المي  
غسل المالبس قلل وقت وجودك ف 

 وتجفيفها، أو اخرج من المكان لتجنب االتصال الوثيق باآلخرين. 
 

ي 
:  الأما األغراض الت  ي

ي الغسالة، فننصحك باتباع ما يأت 
 يمكن غسلها ف 

ي حوض أو حوض استحمام باستخدام منظف.  •
 اغسلها ف 

ي تالمس الطفح الجلدي أو التقرحات )عىل سبيل  •
م األغراض الت 

ّ
ف أو عق

ّ
المثال ساعات اليد واألحزمة  نظ

 والقبعات( باستخدام المطهر المناسب من قائمة وكالة حماية البيئة األمريكية 
(U.S. Environmental Protection Agency, EPAالمتوفرة عىل( ) http://bit.ly/epa-disinfectants-

list) . 

ي حقيبة بالستيك محكمة الغلق لمدة  •
ل.  21ضع األغراض ف  ي المي  

 يوًما إذا لم يكن باإلمكان غسلها ف 
 
 

ي 
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