غي أماكن العمل الخاصة بالرعاية الصحية
فيوس جدري القرود يف ر
منع انتشار ر
واألماكن األخرى
ّ
وغي أماكن العمل الخاصة بالرعاية الصحية .وننصحك باتباع اإلرشادات التالية بطريقة
تنطبق هذه الوثيقة عىل األنشطة ر
ّ
.
الت تمارسها وقد تقرر بعض جهات العمل أو قادة األنشطة
الت
تتواجد فيها أو األنشطة ي
ّتتناسب مع مكان عملك أو البيئة ي
ّ
ى
تتماش مع ظروفها.
اتباع هذه اإلرشادات لوضع بروتوكوالت محددة
ّ
ّ
ولالطالع عىل اإلرشادات الخاصة بالمدارس وأماكن رعاية األطفال وكذلك برامج ما بعد المدرسة ،تفضل بزيارة
ّ
ّ
 .on.nyc.gov/preventing-monkeypox-schoolsولالطالع عىل إرشادات ألماكن الرعاية الصحية ،تفضل بزيارة
 cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control.htmlوانقر فوق " Infection Control in
( "Healthcare Settingsالسيطرة عىل العدوى يف أماكن الرعاية الصحية) .وبالنسبة لإلرشادات الخاصة بأماكن العمل
ئ
المالج ،فيمكنك زيارة
الت يتشارك فيها األشخاص مكان المعيشة ،عىل سبيل المثال
ي
 .cdc.gov/poxvirus/monkeypox/specific-settings/congregate.htmlأما فيما يتعلق باإلرشادات الخاصة
ً
ّ
بجدري القرود ،ويشمل ذلك كيفية ممارسة الجنس بصورة ر
أكي أمانا ،فتفضل بزيارة
.on.nyc.gov/monkeypox-sick-guidance
ما المقصود بجدري القرود؟
بفيوس جدري القرود .وقد يسبب تقرحات ،قد تبدو مثل َحب الشباب أو
معد ينتج عن اإلصابة ر
جدري القرود هو مرض ٍ
ّ
ى
وف النهاية ستتكون قشة فوق التقرحات ثم تسقط بعد ذلك.
ويعان بعض
البثور،
ي
ملمسها صلب وبارزة يف منتصفها .ي
ً
األشخاص أيضا من أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا كالحىم والقشعريرة والتهاب الحلق وتورم الغدد الليمفاوية والصداع
والتعب.
ً
ً
مصابا بطفح جلدي أو تقرحات ،حيث إن معظم الطفح الجلدي
بفيوس جدري القرود إذا كان
ال تفيض أن شخصا ما مصاب ر
والتقرحات ال يكون سببها رفيوس جدري القرود.
كيف ر
ينتش جدري القرود؟
ً
ى
ى
ينتش رفيوس جدري القرود من خالل مالمسة التقرحات لشخص مصاب به مباشة .وف التفش الحال ،ى
غالبا ما ى
ينتش هذا
ي
ي
ي
ً
ً
ى
والمهبىل)
ج
رئيسيا أثناء االتصال
انتشارا
الفيوس
ر
الوثيق والحميم ،عىل سبيل المثال أثناء ممارسة الجنس (الفموي والش ي
ي
ً
ى
.
الت تتعرض للتقرحات لشخص مصاب به،
والتقبيل والعناق والتدليك وقد ينتش أيضا عن طريق لمس األسطح أو األغراض ي
أو استنشاق الرذاذ الناتج عن التنفس من هذا الشخص أثناء االتصال الوثيق به لفية طويلة من الزمن .وقد ُيصاب أي شخص
الجنش.
بفيوس جدري القرود بغض النظر عن نوعه أو توجهه
ر
ي
فيوس جدري القرود يف العمل أو أثناء ممارسة األنشطة؟
ه مخاطر انتقال ر
ما ي
• ينخفض خطر انتقال رفيوس جدري القرود يف معظم أماكن العمل وأثناء ممارسة معظم األنشطة .فعىل سبيل المثال،
تقل احتمالية انتشار رفيوس جدري القرود من مجرد التواجد بالقرب من شخص مصاب به يف أي مكتب أو مطعم أو
محل بقالة ،أو الجلوس بجوار شخص مصاب به يف قطار األنفاق أو السينما.
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•
•

يرتفع خطر انتقال رفيوس جدري القرود يف حالة مالمسة الجلد للجلد ،أو عند مشاركة األزياء التنكرية أو المالبس الرسمية
أو المناشف مع شخص مصاب به.
العاملي لديك ،يجب أن توفر القفازات واألقنعة للعمال الذين يتعاملون مع العمالء
الفيوس عىل
لتقليل مخاطر انتشار ر
ر
من خالل مالمسة الجلد للجلد ،ع ىل سبيل المثال صالونات العناية باألظافر أو صالونات الحالقة أو صالونات التدليك
ّ
والوشم .وننصحك بغسل األزياء التنكرية والمالبس الرسمية المشيكة ربي كل استعمال واآلخر ،وتجنب مشاركة
ّ
المناشف .وإذا كنت تقدم أنشطة يتصل فيها المشاركون من خالل مالمسة الجلد للجلد ،عىل سبيل المثال المصارعة أو
الت تشبه أعراض اإلنفلونزا.
الجودو أو الرقص ،فاطلب منهم االنتباه إل التقرحات الجديدة أو األعراض ي

ُ
ى
بفيوس جدري القرود العودة إىل العمل أو ممارسة
مت يمكن للموظف أو المشارك يف األنشطة الذي ثبتت إصابته ر
األنشطة؟
ُ
تختف أعراض الحىم عندهم
بفيوس جدري القرود العودة إل العمل أو ممارسة األنشطة عندما
يمكن لمن ثبتت إصابتهم ر
ي
الت تشبه أعراض اإلنفلونزا كالسعال أو العطس أو سيالن األنف أو التهاب الحلق دون تناول أي أدوية
وكذلك
تختف األعراض ي
ي
ً
خافضة للحرارة أو أي أدوية أخرى .وبناء عىل نوع العمل أو البيئة ،يجب اليام بعض األشخاص باالنتظار إل أن تلتئم جميع
تقرحاتهم:
• يجب عىل أي شخص يعمل يف بيئة عالية الخطورة االليام باالنتظار إل أن تلتئم جميع تقرحاته وتتكون طبقة جديدة
أسبوعي إل أربعة أسابيع .وتتضمن البيئات أو الوظائف عالية الخطورة ،عىل سبيل
من الجلد ،وقد يستغرق ذلك من
ر
يىل:
المثال ما ي
ً
ً
ً
ّ
جسديا وثيقا.
والت تتطلب اتصاال
الخاصة،
االحتياجات
ذوي
األطفال
أو
الصغار
لألطفال
صة
المخص
امج
الي
o
ي
الت تتضمن العناية البدنية.
 oالرعاية طويلة األجل ،ومرافق رعاية
ر
البالغي وكبار السن ،والخدمات الميلية ي
الت تقدم خدمات كالتدليك أو التجميل.
 oالصالونات ي
 oالعمل يف مجال الجنس.
 oأماكن الرعاية الصحية.
ى
ئ
تعاط المخدرات.
الداخىل من
 oأماكن التجمعات السكنية ،مثل مالج المشدين ومرافق العالج
ي
ي
يعان من
• يمكن ألي شخص يعمل يف بيئة منخفضة الخطورة العودة إل العمل أو ممارسة النشاط حت وإن كان ال يزال ي
تقرحات لم تلتئم بعد ،وذلك إذا كان هذا الشخص:
 oيحافظ عىل تغطية التقرحات بالكامل يف جميع األوقات.
ً
ً
يغط فمه وأنفه.
ومناسبا
عال الجودة
 oيرتدي قناعا ي
ي
 oيتجنب االتصال الجسدي مع اآلخرين واألماكن المزدحمة.
 oال يشارك األطباق أو الطعام أو ى
األوان مع اآلخرين.
الشاب أو
ي
ّ
الت قد تالمس تقرحاته ،عىل سبيل المثال مقعد المرحاض يف أي حمام مشيك.
 oينظف األسطح المشيكة ي
الت ال تزال تلتئم
 oإذا أمكن ،فيجب عىل جهات العمل مراعاة السماح
ر
للموظفي الذين يعانون من التقرحات ي
بالعمل عن ُبعد أو تمديد فية إجازتهم المرضية.
ّ
ى
منتشة عىل الوجه ،فيجب اليام الشخص
 oإذا تعذر تغطية التقرحات أو الطفح الجلدي ،ألنها عىل سبيل المثال
بالبقاء يف الميل.
• أي شخص يعمل يف أي منشأة من منشآت الخدمات الغذائية ولديه تقرحات يف يديه قد ال يعود إل العمل إل أن تلتئم
تقرحاته ً
تماما.
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بفيوس جدري
كيف تكتشف إدارة الصحة والسالمة العقلية يف مدينة نيويورك (إدارة الصحة يف  )NYCحاالت اإلصابة ر
القرود؟
ومقدم الرعاية الصحية .وستتول إدارة الصحة يف  NYCالتحقيق يف الحاالت
تتلف إدارة الصحة يف  NYCتقارير من المختيات
ي
المخالطي وإجراء اختبارات المتابعة.
الواردة يف التقارير .وقد يشمل التحقيق اقتفاء أثر
ر
ُ
الموظفي أن نتيجة اختباره لف ريوس جدري القرود جاءت إيجابية،
تعامل المعلومات الطبية معاملة شية .وإذا أخيك أحد
ر
فال تشارك هذه المعلومات مع اآلخرين.
لفيوس جدري القرود؟
هل يجب عىل
كي يف األنشطة البقاء يف الميل إذا تعرضوا ر
الموظفي أو المشار ر
ر
ُ
الصح ،وقد يذهبون إل العمل
بفيوس جدري القرود إل الحجر
ال يحتاج األشخاص الذين تعرضوا لشخص ثبتت إصابته ر
ي
إذا لم تظهر عليهم األعراض .ويجب عليهم التحقق من األعراض لمدة ً 21
يوما ،واالتصال بمقدم الرعاية الصحية إذا ظهرت
عليهم أعراض رفيوس جدري القرود .وإذا لم يكن لديهم مقدم رعاية صحية يتعاملون معه ،فيمكنهم االتصال بالرقم  311يك
الصح أو القدرة
التأمي
يتم توصيلهم بالرعاية .وتقدم  NYC Health + Hospitalsالرعاية بغض النظر عن حالة الهجرة أو
ر
ي
ّ
تفضل بزيارة  nyc.gov/monkeypoxوانقر فوق "( "Symptomsاألعراض).
عىل الدفع .ولمعرفة المزيد من المعلومات،
ُ ُ
اعت ِمد لقاح  JYNNEOSيف الواليات المتحدة للوقاية من رفيوس جدري القرود لدى األشخاص الذين تعرضوا له .وستنصح
ّ
تلف اللقاح
إدارة الصحة يف  NYCاألشخاص المحددين عىل أنهم مخالطون لشخص مصاب ر
بفيوس جدري القرود بما ًإذا كان ي
موىص به يف حالتهم ،وإذا كان األمر كذلك ،فستساعدهم يف الحصول عىل اللقاح .واللقاحات متوفرة مجانا يف  NYCبغض
الصح أو القدرة عىل الدفع.
التأمي
النظر عن حالة الهجرة أو
ر
ي
ّ
عمىل؟
كيف يجب أن أنظف مكان
ي
حافظ عىل اتباع ممارسات التنظيف ُ
إضاف إال إذا كان الشخص الذي ُثبتت إصابته
المعتادة .وليس هناك حاجة إل إجراء تنظيف
ي
ً
الت
ر
بفيوس جدري القرود موجودا يف مكان عملك أثناء ظهور األعراض عليه .ويجب إغالق مساحة ُ العمل واألماكن المشيكة ي
بفيوس جدري
وتطهيها .ولحماية خصوصية
تواجد هذا الشخص فيها إل أن يتم تنظيفها
الموظفي الذين ثبتت إصابتهم ر
ر
ر
ّ
موظفي آخرين .ولمعرفة المزيد من
القرود ،حاول تجنب تنظيف منطقة عمله أو مكتبه أو مناطق العمل األخرى أثناء وجود
ر
ّ
والتطهي ،تفضل بزيارة .on.nyc.gov/monkeypox-cleaning-guidance
المعلومات حول التنظيف
ر
ّ
ّ
لالطالع عىل مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الرابط .nyc.gov/monkeypox

بتغيي التوصيات مع تطور الموقف.
قد تقوم إدارة الصحة يف NYC
ر
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