
أو لإلبالغ عن األفراد الذين  ألمزيد من المعلومات حول التهاب الكبد 

يعانون من القيء واإلسهال أو الحمى المرتبطة باستهالك األغذية، 

 اتصل علي:

 ا االلكترونيبريد 
 epidemiology.fhd@sdcounty.ca.gov 

 (858)505-6814هاتف:

 www.sdcdeh.org الموقع:  

www.sdcdeh.org  

 

 

طرنق البراز الفموي  لما عن شدند العدوى عن   فيروس التهاب الكبد الوبائي أ اضاف  لل  لل،  ننتل إلالكبد أ هو التهاب الكبد الناجم عن فيروس التهاب الكبد أ. وبا التهاب 

ك الغذاء أو الماء الملوث. نمكن أن نحدث التلوث عندما ال نغس  األشخاص المصابون أندنهم بشك  صحيح بعد الذهاب لل  ألتصال من شخص لل  شخص أو باستهالطرنق ا

 .دوماوتعليمها  كثيراا الحمام ثم لمس األشياء األخرى أو المواد الغذائي . وننبغي تنظيف األسطح التي نتم لمسه

 

جميع من نتعاملون مع الغذاء في المنطل  اضد فيروس التهاب الكبد الوبائي أ. ونمكن أن نصاب  تطعيم  أوص  مسؤول الصح  العام  في الملاطع  ب2017أغسطس / آب  21في 

 بالعدوى. علمي مجال األغذن  ونمكنهم التعام  مع الغذاء  وربما ننتشر الفيروس قب  المتعالجو األغذن  بالعدوى بفيروس التهاب الكبد "أ" من خالل أسباب ال صل  لها بعملهم ف

 

لخدمات الغذائي  من اإلسهام في نتم تحدند مصادر مشترك  لألغذن  أو المشروبات أو المخدرات التي ساهمت في تفشيه  عل  الرغم من استمرار التحليق. وأفض  طرنل  لمنع الم 

 .وأن نمارسوا غس  اليدنن بالشك  المناسب لتطعيماتفي ملاطع  سان دنيغو هي أن نحص  جميع من نتعاملون مع المواد الغذائي  عل  ا د أتفشي التهاب الكب
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 تطعيمات التهاب الكبد الوبائي لمتعهدي الطعام

 ين يمكنني الحصول على تطعيم؟أ أ

 
 هیمکنك زیارت برنامج للصحة المهنية همسأل صاحب العمل إذا کان لدیا  .1

  .للحصول علی التطعیم
 

 .الخاص بك مقدم الخدمة الطبيةإذا کان لدیك تأمین صحي، یمکنك زیارة  .2

 
 .قد تقدم أیضا التطعیمات. اتصل قبل زیارتك الصيدليات المحلية .3

 
 عيادةغير مضمونين  نمکن، زنارة هم للا لم نکن لدن، تأمين صحي أو  .4

 مركز صحة. نمكن، أنضا زنارة تحصين الصحة العامة بالمقاطعة

أو قم  1-1-2. للحصول عل  قائم  بالمواقع  اتص  عل  المحلي المجتمع

 .sdiz.orgبزنارة 
 

نرج   .في مناطق معين  التطعيمحدث ملاطع  سان دنيغو تستضيف  -5

 .اتهذه التطعيممكان حدوث االتصال لمعرف  

 

 هل هناك رسوم للحصول على تطعيم؟   

 

 طلبتحلق دائما مع ملدم الرعان  الصحي  المهني  أو الشخصي  أوال عند 

التطعيم. معظم ملدمي الرعان  لدنهم آلي  لمراضاهم للحصول عل  التطعيمات  

-والتي غالبا ما تشم  الحصول عل  التطعيم من الصيدلي  المحلي . نغطي ميدي

كال هذا الللاح دون للن مسبق. أما األفراد غير المؤمن عليهم  الذنن ال نغطي 

مجموعاتهم المهني  بالتطعيم  تأمينهم الللاحات الروتيني   أو الذنن أوصيت 

فيمكنهم الذهاب لل  عيادة تحصين الصح  العام  بالملاطع  للحصول عل  

 الللاح دون أي تكلف .
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 آمن؟ أالتهاب الكبد  تطعيمهل 
 

. سوف تكون  أنعم  الللاح آمن وفعال للغان  في الوقان  من عدوى فيروس التهاب الكبد 

أسابيع بعد الحلن األول ونتم الحصول عل  دفاع عل  المدى  4لل   2محمي ما نلرب من 

للا كنت ال تتذكر ما للا كنت قد تلليت تطعيم  تكرار االتطعيم  الطون  مع الحلن الثاني.

 ليس اضار

 

 

  أ(  قب  أن نصبح للاح التهاب الكبد CDCلمراكز مكافح  األمراض والوقان  منها )وفلا 

سنونا في الوالنات أ شخص طوروا التهاب الكبد  000 25  أكثر من 1995متاحا في عام 

  أوصت اللجن  1999في عام  حال . 2500  تم اإلبالغ عن 2017المتحدة في عام 

يم لألطفال في حاالت اإلصاب  العالي   بما في لل، والن  االستشارن  المعني  بمكافح  التطع

التطعيم الروتيني في جميع ب  أوص  2006كاليفورنيا  بالتطعيم الروتيني. في عام 

 الوالنات.

 

 

 
 

 للمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات إضافیة، یرجى االنتقال إلى موقع التهاب  
 :الكبد الوبائي في مقاطعة سان دییغو

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/program

s/phs/community_epidemiology/dc/Hepatitis_A.html 

 

 1-1-2أو اتص  علي 
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 منع انتشار المرض 

 
  نجب عل  جميع موظفي الغذاء ممارس  غس  اليدنن الدؤوب والنظاف  الشخصي  الجيدة 

 )انظر أدناه إلجراءات غس  اليدنن(.      

    ك .ألغذن  الجاهزة لألاستعم  أدوات أو قفازات لللضاء عل  االتصال اليدوي مع ا 

     هذه الوثيل . خلفلجراء تطهير شام  ومتواص  لمناطق المرافق والغذاء باستخدام المبادئ التوجيهي  في 

 

 غسل اليدين

 
لليدننبشك  صحيح نتم التجفيف نظيف  والالمياه الجارن  بشطف جيدا مع الثاني  عل  األق ؛  20هم بالماء والصابون لمدة تجب أن نغس  موظفو الغذاء أندنهم وألرعن              

 والذراعين.

    . تأكد من نشر عالمات غس  اليدنن في المواقع المناسب 

 

 :الحاالت التالية جميعيغسل الموظفون أيديهم في 
 

  والمعدات واألدوات النظيف   وحاونات المواد الغذائي  واألواني  مباشرة قب  الدخول في االستعدادات الغذائي   بما في لل، العم  مع المواد الغذائي  غير المعبأة مسبلا

 لات االستخدام الواحد. ملفوفهغير ال

  الذراعين.أندي نظيف  وأجزاء نظيف  مكشوف  من ببعد لمس أجزاء الجسم البشري عارن  غير 

 .بعد استخدام غرف  المرحاض 

  الغذاء.بعد رعان   أو التعام  مع أي حيوان نسمح به في منشأة 

 .بعد السعال والعطس  باستخدام مندن  أو المنادن  الورقي  التي نمكن التخلص منها  ولل، باستخدام التبغ أو األك  أو الشرب 

 بعد التعام  مع المعدات المتسخ  أو األواني. 

 .قب  واضع اللفازات التي نمكن التخلص منها لبدء العم  مع الطعام  

 ن لل، اضرورنا إلزال  األوساخ والتلوث. وعند تغيير المهام لمنع التلوث المتبادل.أثناء لعداد الطعام  كلما كا 

  عند التبدن  بين العم  مع المواد الغذائي  الخام والعم  مع الغذاء الجاهز لألك. 

 قب  صرف أو تلدنم الطعام  أو التعام  مع أدوات المائدة النظيف  وتلدنم األواني في منطل  خدم  الطعام. 

 االنخراط في األنشط  األخرى التي تلوث اليدنن بعد. 
  

 
 المبادئ التوجيهية لصحة الموظفين

 .الصح  الشخصي  والنظاف  الشخصي  وسالم  األغذن نجب أن نكون جميع العاملين في قطاع األغذن  عل  دران  بالعالق  بين         

 صح  الموظفين. - 3المادة  3قانون األغذن  بالتجزئ  في والن  كاليفورنيا  الفص  نمكن االطالع عل  معلومات عن هذا المواضوع في         

       

 طخطار الشص  المسؤول إلالموظف هناك مسؤولية علي        
 عما نلي: السالمونيال  الشيجال  أ . نحيطكم علما بأن الموظفين مطالبون أنضا باإلبالغ  لخطار الشخص المسؤول للا كنت قد تم تشخيص لصابت، بفيروس التهاب الكبد

  للزحار األميبي( مسبب لنتيروهيمورهاجي، أو شيغا المنتج  لإلشرنكي  اللولوني   نوروفيروس  والمتحول  الهستوليتيكا)

 

  .ا وحدها أو مع القيء، والحمى أو مرض الجهاز الهضمي الحاد هو اإلسهال، إمتذكر  نجب أن ال تعم  مع الطعام أو األواني للا كنت مرنضا بأمراض معدن  حادة

 .تشنجات في البطن

 

 الشص  المسؤول هو المسؤول عن تلبية المتطلبات التالية                  
 

 ملاطع  سان دنيغو  يبلغ- (  قسم الصح  البيئيDEHعندما نتم تشخيص موظف الغذاء بإصابته بالتهاب الكبد )  .6814-505( 858) اتصل علىأ . 

  والمتحول  هيستوليتيكانجب أنضا اإلبالغ عن األمراض التالي : السالمونيال  الشيغيال  لنتيروهيمورهاجي، أو شيغا المنتج  لإلشرنكي  اللولوني   نوروفيروس  تذكر أنه. 

 

 يبلغ (  قسم الصح  البيئيDEH للا كان )6814-505( 858) اتصل علىمن المراض  نعانون من أمراض الجهاز الهضمي الحاد.  شصصين أو أكثر. 

 مرض الجهاز الهضمي الحاد هو اإلسهال، إما وحده أو مع القيء، والحمى أو تشنجات في البطن.    

 

  أو النوروفيروس أو الشيغيال أو السموم لنتيروهيمورهاجي، أو شيغا المنتج       أ موظف غذائي من المرفق الغذائي للا تم تشخيصه بالسلمونيال أو التهاب الكبداستبعاد  

 .ح لموظف مستبعد للعودة لل  العم هم السماأو وكال  الصح  والخدمات اإلنساني  نمكن DEHلإلشرنكي  اللولوني  أو والمتحول  هيستوليتيكا. فلط ملاطع  سان دنيغو 

 

 ف الطعام نعاني من موظف الغذاء من العم  مع الغذاء المكشوف  معدات نظيف   والبيااضات النظيف   واألواني نظيف  والملصود المواد خدم  واحدة للا كان موظ تقييد

من قب  الشخص المسؤول عندما نلول  . نمكن أن تتم لزال  الليودتدفق السائ  من األنفعاني من السعال المستمر والعطس أو نأعراض مرض الجهاز الهضمي الحاد أو 

 .موظف الطعام أنهم لم نعد لدنهم أعراض المرض
 

(09/25/17) 

  


