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 إعالن حالة الطوارئ الصحیة المحلیة 
 
 

یمثل جدرى القرود مرًضا غیر اعتیادي ینجم عن اإلصابة بفیروس جدري القرود. وینتشر ھذا المرض من خالل مالمسة الجلد للجلد حیث، 
وأعراض إصابة الجھاز التنفسي. ورغم أن معظم حاالت لفترة طویلة، وتشمل أعراض جدري القرود الطفح الجلدي والحمى وآالم العضالت 

اإلصابة بمرض جدري القرود تتعافى في غضون أسابیع قلیلة، إال أن جدري القرود یمكن أن یسبب أعراًضا خطیرة، تشمل فیما تشمل الشعور 
 باأللم الشدید ودخول المستشفى للعالج، والوفاة في حاالت نادرة؛ و 

 
، في عدة بلدان، مع تأكید ظھور حالة اإلصابة 2022مجموعات من حاالت اإلصابة بمرض جدري القرود، في مایو تم الوقوف على حیث، 

 ؛ و 2022مایو  20األولى بمرض جدري القرود في الوالیات المتحدة في والیة ماساتشوستس في 
 

 یة كالیفورنیا؛ و، في وال2022مایو  27تم تأكید ظھور أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود، في  حیث، 
 

 ، في مقاطعة سان دییغو؛ و2022یونیو  15تم تأكید ظھور أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود، في  حیث، 
 

، أن انتشار مرض جدري القرود في عدة بلدان یمثل حالة طوارئ 2022یولیو  23، في (WHO)أعلنت منظمة الصحة العالمیة حیث، 
 ھو ما یمثل أعلى مستوى من التأھب؛ و صحیة عامة تثیر قلقًا عالمیًا، و 

 
 یتغیر مستوى التفشي العالمي لمرض جدري القرود بوتیرة سریعة من یوم إلى آخر؛ وحیث، 

 
حالة، وعلى  21148، على الصعید العالمي، إلى أكثر من 2022یولیو  29وصل عدد حاالت اإلصابة بمرض جدري القرود بتاریخ حیث، 

حالة مؤكدة أو محتملة في كالیفورنیا   799حالة مؤكدة أو محتملة في الوالیات المتحدة، ویشمل ھذا العدد  4,907الصعید الوطني كانت ھناك 
 مؤسسة محلیة للصحة العامة؛ و  27عبر 

 
 ؛ و 2022یولیو  29دییغو بتاریخ  حالة محتملة لإلصابة بمرض جدري القرود في مقاطعة سان  19حالة مؤكدة و  27صار ھناك حیث، 

 
 ، حالة الطوارئ في كالیفورنیا في استجابة منھ لتفشي مرض جدرى القرود؛ و2022أغسطس  1أعلن الحاكم نیوسوم، في حیث، 

 
الجدري ومرض جدري والدواء األمریكیة للوقایة من اإلصابة بمرض  ، المعتمد من إدارة الغذاء®JYNNEOSھناك إمدادات محدودة من لقاح حیث، 

 القرود؛ و 
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ھناك تھدید وشیك الحدوث من دخول مرض جدري القرود إلى مجتمع مقاطعة سان دییغو بأكملھ، وذلك نظًرا لمحدودیة المعروض من حیث، 
جنب مع االنتشار العالمي لمرض جدري القرود والحاالت اللقاح، وكثرة تعداد السكان والموقع الجغرافي لمقاطعة سان دییغو، جنبًا إلى 

 المحلیة المؤكدة أو المحتملة. 
 

 من قانون الصحة والسالمة، یعلن مسؤول الصحة في مقاطعة سان دییغو ما یلي:  101080وفقًا للقسم رقم  وبناًء على ما تقدم، 
 

من  101080ة العامة، بالمعنى المقصود في القسم رقم إن دخول مرض جدري القرود إلى مقاطعة سان دییغو یمثل تھدیدًا للصح )1
 قانون الصحة والسالمة. 

 
 وتم إعالن حالة طوارئ صحیة محلیة في مقاطعة سان دییغو.  )2

 
واستمر ویظل ھذا اإلعالن ساري المفعول لمدة ال تزید عن سبعة أیام، ما لم یتم التصدیق علیھ من قبل مجلس المشرفین في مقاطعة سان دییغو 

 وجوده لفترة زمنیة إضافیة.
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