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הונט לעפטאספיראסיס

אפט געפרעגטע פראגעס פאר הונט 
אייגנטימער

וואס איז לעפטאספיראסיס?
לעפטאספיראסיס איז א באקטערישע 

קראנקייט וואס אפעקטירט מענטשן און
אפאר בעל חי’, אזויווי הונט. זעלטן 

אפעקטירט עס קעץ.

איז לעפטאספיראסיס אין ניו יארק 
?)NYC( סיטי

יא. לעפטאספיראסיס איז געפינען געווארן 
אין מענטשן און בעלי חי’ אין אלע פינף 

באראס. אסאך פארשידענע בעלי חי’ קענען 
טראגן די באקטעריע 

וואס פאראורזאכט 
 לעפטאספיראסיס. 

 אין NYC זענען ראטן 
 די מערסט 

באקאנטע מקור.

וויאזוי פארשפרייט זיך 
לעפטאספיראסיס?

די באקטעריע וואס פאראורזאכט 
לעפטאספיראסיס ווערט פארשפרייט דורך 

די יורין פון אנגעשטעקטע חיות און קען לעבן 
אין וואסער אדער ערד פאר וואכן אדער 

חדשים. מענטשן און בעלי חי’ קענען ווערן 
אנגעשטעקט אויב באקטעריע גייט אריין אין 

זייער אויגן, נאז אדער מויל, אדער א שניט 
אדער קראץ אויף זייער הויט. הונט ווערן 

געווענטליך אנגעשטעקט דורך לעקן אדער 
טרינקען וואסער אדער ערד פארפעסטעט 

מיט ראטן יורין.

קען איך באקומען לעפטאספיראסיס 
פון מיינט הונט?

יא, אבער לעפטאספיראסיס פארשפרייטונג 
פון הונט צו מענטשן איז זייער זעלטן אין די 

 .U.S און איז נישט געווארן באריכטעט 
.NYC אין

וואס זענען די צייכנס און סימפטאמען 
פון לעפטאספיראסיס, און ווי לאנג 

האלטן זיי אן?
הונט ווערן געווענטליך קראנק איין ביז 

צוויי וואכן נאכן זיין אויסגעשטעלט. צייכנס, 
וועלכע קענען אנהאלטן פאר וואכן, רעכענען 

אריין פיבער, טרייסלונגען, פארלוסט פון 
אפעטיט, ברעכן, מוסקל ווייטאג און דייעריע. 
אפאר הונט קענען אנטוויקלען מער ערנסטע 
קראנקייט, אזויווי ניר אדער לעבער פעליור, 

אפילו נאך זייערע ערשטע סימפטאמען זעען 
אויס זיך צו פארבעסערן.

 וויאזוי קען איך באשיצן מיין הונט פון 
לעפטאספיראסיס?

האלט אייער היים פריי פון מייז און ראטן, און 
האלט אייער הונט אוועק פון מייז און ראטן 

און אנדערע ענליכע קליינע ווילדע חיות. לאזט 
נישט אייער הונט טרינקען פון קאלודזשעס 

אדער אנדערע וואסער קוועלער וואס קענען 
האבן אין זיך חיות יורין. רעדט מיט אייער 

חיות דאקטאר איבער וואקסינאציע צו העלפן 
פארמיידן לעפטאספיראסיס.



וויאזוי ווערט לעפטאספיראסיס 
דיאגנאזירט?

אייער חיות דאקטאר קען דיאגנאזירן אייער 
הונט פאר לעפטאספיראסיס באזירט אויף 

זיין היסטאריע פון אױסגעשטעלטקײט )אזויווי 
ראטן אדער קאלודזשעס פון וואסער(, 

סימפטאמען, און בלוט אדער יורין
טעסט רעזולטאטן.

וויאזוי ווערט לעפטאספיראסיס 
באהאנדלט?

לעפטאספיראסיס ווערט באהאנדלט 
מיט אנטיביאטיק. באהאנדלען פרי קען 

העלפן פארמיידן ערנסטע קראנקייט. 
האספיטאליזאציע קען אויספעלן פאר הונט 

מיט ערנסטע קראנקייט.

וואס זאל איך טון אויב מיין הונט ווערט 
דיאגנאזירט מיט לעפטאספיראסיס?

אייער חיות דאקטאר וועט אנהייבן באהאנדלען 
אייער הונט מיט אנטיביאטיק, וועלכע וועט 

פארמינערן די צאל פון באקטעריע עס געבט 
ארויס בשעת’ן יורינירן. צו באשיצן זיך און 

אנדערע מענטשן בשעת אייער הונט ווערט 
באהאנדלט:

•  וואשט אייער הענט פארזיכטיג נאכן זיך 
אפגעבן מיט אייער הונט אדער זיין יורין.

•  ברענגט אייער הונט צו יורינירן אין א פלאץ 
וואו די יורין וועט זיך שנעל אויסטריקענען 
און קאנטאקט מיט מענטשן און אנדערע 

הונט איז ווייניגער ווארשיינליך. זונשיין און 
אויסטריקענען די יורין וועלן הרג’נען די 

באקטעריע.

 וואו קען איך באקומען נאך 
אינפארמאציע?

•   פאר פראגעס, רעדט צו אייער חיות דאקטאר.
•   פאר מער אינפארמאציע און רעסאורסעס אויף 
לעפטאספיראסיס, באזוכט nyc.gov/health און 
זוכט פאר ”leptospirosis“ )לעפטאספיראסיס(.

•   פאר NYC ראטן אינספעקציע מאפעס און 
אינפארמאציע איבער ראט פארמיידונג און 

.nyc.gov/rats מענעדזשמענט, באזוכט

•  טוט אן איינמאליגע הענטשוך ביים רייניגן 
אייער הונט’ס בעטגעוואנט אדער סיי 

וועלכע פלעצער מיט יורין.
•  רייניגט פלעצער וואס האבן געקענט ווערן 

פארפעסטיגט מיט יורין, פעסעס אדער 
ברעכן מיט אן אייאודיין- אדער בליטש-

באזירטע דיס-אינפעקטענט.
•  רעדט צו אייער העלט קעיר פראוויידער 

אויב איר פילט קראנק.

אויב מיין הונט האט שוין געהאט 
לעפטאספיראסיס, קען עס נאכאמאל 

ווערן אנגעשטעקט?
יא. עס זענען דא אסאך פארשידענע 

סטרעינס פון די באקטעריע וואס 
פאראורזאכט לעפטאספיראסיס. נאכן זיך 

אויסהיילן פון לעפטאספיראסיס, קען א 
חי’ נאכאמאל ווערן קראנק פון אן אנדערע 

 סטרעין פון 
די באקטעריע.

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/rats

