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County of San Diego   Department of Environmental Health 5500 Overland Ave. #170  San Diego, CA 92123   858-505-6814 

؟على تطعیمل للحصوم سوك رناھل ھ  

 لبط عند الأو لشخصیةا أو لمھنیةا لصحیةا لرعایةا ممقد مع ئمادا تحقق
 على لللحصو مھلمرضا لیةآ لدیھم لرعایةا مقدمي معظم. لتطعیما
 لصیدلیةا من لتطعیما على للحصوا تشمل ما غالبا لتيوا ت،لتطعیماا
 غیر ادألفرا ماأ. مسبق إذن دون حللقاا اذھ لكا-يمید یغطي. لمحلیةا
 صیتأو لذینا أو ،تینیةولرا تللقاحاا تأمینھم یغطي ال لذینا ،علیھم لمؤمنا

 لصحةا تحصین دةعیا لىإ باھلذا فیمكنھم ،بالتطعیم لمھنیةا مجموعاتھم
تكلفة أي دون حللقاا على لللحصو عةطبالمقا لعامةا  

 
علي تصلا أو 1-1-2  

؟تطعیم على للحصوا یمكنني ینأ أ  

1. Ask your employer if they have an Occupational 
Health Program that you can visit to obtain a  
vaccination. 

2. If you have health insurance, you can visit your 
Medical Provider. 

3. Local Pharmacies may also offer vaccinations. Call 
before you visit. 

4. If you do not have health insurance or are 
underinsured, you can visit a County Public Health 
Immunization Clinic. You may also visit a local 
Community Health Center.  For a list of locations, 
call 2-1-1 or visit sdiz.org. 

5. The County of San Diego is hosting Vaccination 
Events in certain areas. Please call  to find out 
where these vaccination events are being held.   

 

؟منأ آلكبد ب التھاال تطعیم ھ  

 لكبدا بلتھاا وسفیر وىعد من لوقایةا في للغایة لفعاو منآ حللقاا ،نعم

 ولألا لحقنا بعد سابیعأ 4 لىإ 2 من بیقر ما محمي  نتكو فسو. أ

 كنت إذا. لثانيا لحقنا مع لطویلا ىلمدا على عفاد على للحصوا یتمو

رضا لیس لتطعیماا ارتكر ،تطعیم تلقیت قد كنت إذا ما تتذكر ال   

منھا لوقایةوا اضألمرا مكافحة كزالمر فقاو  )CDC(  یصبح أن قبل ،

 شخص 000،25 من كثرأ ،1995 معا في متاحا  أ لكبدا بلتھاا حلقا

 تم ،2017 معا في ةلمتحدا تلوالیاا في سنویا أ لكبدا بلتھاا رواوط

 یةرالستشاا للجنةا صتأو ،1999 معا في. حالة 2500 عن غإلبالا

 في بما ،لعالیةا إلصابةا تحاال في لفاطلأل لتطعیما بمكافحة لمعنیةا

 صىأو ،2006 معا في. تینيولرا بالتطعیم ،نیاركالیفو الیةو لكذ

تلوالیاا جمیع في تینيولرا بالتطعیم  

 ریقط عن وىلعدا شدید أ، لوبائيا لكبدا بلتھاا وسفیر ینتقل ،لكذ لىإ باإلضافةو. أ لكبدا بلتھاا وسفیر عن لناجما لكبدا بلتھاا وھ أ لكبدا  بلتھاا
 صألشخاا یغسل ال عندما ثلتلوا ثیحد أن یمكن. ثلملوا ءلماا أو اءلغذا كباستھأل أو شخص لىإ شخص من لالتصاا ریقط عن ماإ ي،لفموا ازلبرا
 تعقیمھاو اكثیر لمسھا یتم لتيا ألسطحا تنظیف ینبغيو. ئیةالغذا ادلموا أو ىألخرا ءألشیاا لمس ثم ملحماا لىإ باھلذا بعد صحیح بشكل یدیھمأ نلمصابوا

مادو . 
 لكبدا بلتھاا وسفیر ضد لمنطقةا في اءلغذا مع نیتعاملو من جمیع بتطعیم عةطلمقاا في لعامةا لصحةا ولمسؤ صىأو ،2017 آب/  غسطسأ 21 في

 مع لتعاملا یمكنھمو ألغذیةا لمجا في بعملھم لھا صلة ال بسباأ لخال من" أ" لكبدا بلتھاا وسبفیر وىبالعد ألغذیةا متعالجو بیصا أن یمكنو. أ لوبائيا
وىبالعد لعلما قبل وسلفیرا ینتشر بماور اء،لغذا .  
 تلخدماا لمنع ریقةط فضلوأ. لتحقیقا ارستمرا من لرغما على ،تفشیھ في متھسا لتيا راتلمخدا أو تباولمشرا أو لألغذیة مشتركة درمصا تحدید یتم لم
 اسوریما وأن تلتطعیماا على ئیةالغذا ادلموا مع نیتعاملو من جمیع یحصل أن يھ ییغود نسا عةطمقا في أ لكبدا بلتھاا تفشي في مإلسھاا من ئیةالغذا

لمناسبا بالشكل لیدینا غسل . 

الطعام لمتعھدي الوبائي الكبد التھاب تطعیمات   
لذینا ادألفرا عن غلإلبال أو أ لكبدا بلتھاا لحو تلمعلوماا من لمزید  

،ألغذیةا كباستھال لمرتبطةا لحمىا أو لإلسھاوا ءلقيا من نیعانو  

علي تصلا : 
  

 epidemiology.fhd@sdcounty.ca.gov بريد االلكتروني ا 

   اتفھ: 505-6814(858)  
www.sdcdeh.org :لموقعا  

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/program%20s/phs/community_epidemiology/dc/Hepatitis_A.html
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/program%20s/phs/community_epidemiology/dc/Hepatitis_A.html
http://211sandiego.org/search-resources/?keyword=Hepatitis+A+Immunizations&zip=&count=5
http://211sandiego.org/search-resources/?keyword=Hepatitis+A+Immunizations&zip=&count=5
http://211sandiego.org/search-resources/?search=true&type=208&count=5
http://211sandiego.org/search-resources/?search=true&type=208&count=5
http://www.sdiz.org/
mailto:epidemiology.fhd@sdcounty.ca.gov
http://sdcdeh.org/
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ضلمرا رنتشاا منع  
.( لیدینا غسل اءاتإلجر هناأد نظر ةلجیدا لشخصیةا لنظافةوا ؤوبلدا لیدینا غسل سةرمما اءلغذا فيظمو جمیع على یجب  (  

لألكل ةزھلجاا ألغذیةا مع ويلیدا للتصااا على ءللقضا زاتقفا أو أدوات ستعملا       

لوثیقا هذھ خلف في لتوجیھیةا دئلمباا امباستخد اءلغذوا فقالمرا قطلمنا صلامتوو شامل تطھیر اءجرإ       

لیدينا غسل  
 بشكل لتجفیفا یتمو لنظیفةا یةرلجاا هبالمیا اجید لشطفا مع ؛ألقلا على ثانیة 20 ةلمد نلصابووا ءبالما عتھموأذر یدیھمأ اءلغذا فوظمو یغسل أن یجب 

عینرالذوا للیدین صحیح .  

لمناسبةا قعالموا في لیدینا غسل تعالما نشر من تأكد       

: لتالیةا تلحاالا جمیع في يديھمأ نفوظلموا يغسل  
 

 ،لنظیفةا دواتألوا اتلمعدوا ،مسبقا ةلمعبأا غیر ئیةالغذا ادلموا مع لعملا لكذ في بما ،ئیةالغذا اداتالستعدا في للدخوا قبل ةمباشر
حدالوا امالستخدا ذات ملفوفھ لغیرا نيواألوا ئیةالغذا ادلموا تیاوحاو .  

عینرالذا من مكشوفة نظیفة اءجزوأ نظیفة يبأید غیر یةرعا يلبشرا لجسما اءجزأ لمس بعد  
ضلمرحاا غرفة امستخدا بعد  

 . اءلغذا ةمنشأ في بھ یسمح انحیو أي مع لتعاملا أو ،عایةر بعد  

بلشرا أو ألكلا أو لتبغا امباستخد لكوذ ،منھا لتخلصا یمكن لتيا قیةرلوا یلدلمناا أو مندیل امباستخد ،لعطسوا للسعاا بعد  
نيواألا أو لمتسخةا اتلمعدا مع لتعاملا بعد  

ملطعاا مع لعملا ءلبد منھا لتخلصا یمكن لتيا زاتلقفاا ضعو قبل   

دللمتباا ثلتلوا لمنع ملمھاا تغییر عندو. ثلتلووا خساوألا لةزاإل یاورضر لكذ نكا كلما م،لطعاا ادعدإ ءثناأ  
للألك زھلجاا اءلغذا مع لعملوا ملخاا ئیةالغذا ادلموا مع لعملا بین لتبدیلا عند  

ملطعاا خدمة منطقة في نيواألا تقدیمو لنظیفةا ةلمائدا أدوات مع لتعاملا أو م،لطعاا تقدیم أو فصر قبل  

لیدیا ثتلو لتيا ىألخرا ألنشطةا في اطالنخرا بعد sن 

فینظلموا لصحة لتوجیھیةا دئلمباا  
ألغذیةا سالمةو لشخصیةا لنظافةوا لشخصیةا لصحةا بین بالعالقة یةدرا على ألغذیةا عقطا في لعاملینا جمیع نیكو أن یجب   
فینظلموا صحة - 3 دةلماا 3 لفصلا ،نیاركالیفو الیةو في بالتجزئة ألغذیةا نقانو في علموضوا اذھ عن تمعلوما على عالطالا مكن  

 
وللمسؤا لشخصا رإلخطا فظلموا علي لیةومسؤ   

 غباإلبال یضاأ نمطالبو فینظلموا نبأ علما نحیطكم.  أ لكبدا بلتھاا وسبفیر صابتكإ تشخیص تم قد كنت إذا وللمسؤا لشخصا رخطاإ
لھستولیتیكاا لمتحولةوا وس،فیررونو ،لقولونیةا لإلشریكیة لمنتجةا شیغا أو اجیكرھیمووھنتیر،إلشیجالا ،لسالمونیالا: یلي عما  مسببة 

ألمیبيا رللزحا  

 s ماإ ل،إلسھاا وھ دلحاا لھضميا زلجھاا ضمر. دةحا معدیة اضبأمر مریضا كنت إذا نيواألا أو ملطعاا مع تعمل ال أن یجب ،تذكر
 

  تلمتطلباا تلبیة عن وللمسؤا وھ وللمسؤا لشخصا 

REPORT to the County of San Diego - Department of Environmental Health (DEH) when a food employee is 
diagnosed with Hepatitis A. Call (858) 505-6814. Remember that the following illnesses must also be reported: 
Salmonella, Shigella, Enterohemorrhagic or shiga toxin-producing E. coli, Norovirus, and Entamoeba histolytica. 

REPORT to the DEH if two or more people are sick with acute gastrointestinal illness; call (858) 505-6814.                       
لبطنا في تتشنجا أو لحمىوا ء،لقيا مع أو هحدو ماإ ل،إلسھاا وھ دلحاا لھضمي   

استبعاد موظف غذائي من المرفق الغذائي إذا تم تشخیصھ بالسلمونیال أو التھاب الكبد أ، أو النوروفیروس أو الشیغیال أو السموم إنتیروھیمورھاجیك أو 
ییغود نسا عةطمقا فقط. یستولیتیكاھ لمتحولةوا أو لقولونیةا لإلشریكیة لمنتجا شیغا  DEH فظلمو حلسماا یمكنھم إلنسانیةا تلخدماوا لصحةا كالةو أو 

لعملا لىإ دةللعو مستبعد   

تقیید موظف الغذاء من العمل مع الغذاء المكشوف، معدات نظیفة، والبیاضات النظیفة، واألواني نظیفة والمقصود المواد خدمة واحدة إذا 
. ألنفا من لسائلا تدفق أو لعطسوا لمستمرا للسعاا من یعاني أو دلحاا لھضميا زلجھاا ضمر اضعرأ من یعاني ملطعاا فظمو نكا

ضلمرا اضعرأ لدیھم یعد لم نھمأ ملطعاا فظمو لیقو عندما وللمسؤا لشخصا قبل من دلقیوا لةإزا تتم أن یمكن  


