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 اعالمیھ وضعیت عاجل صحی در منطقھ
 
 

این مریضی از طریق تماس  ، آبلھ میمون یک مریضی جدی است کھ از مصاب شدن بھ ویروس آبلھ میمون ناشی می شود.از آنجا کھ
اگرچھ کھ آبلھ میمون اکثراً بعد از چند  جلدی طوالنی منتقل می شود و عالئم آن عبارتند از دانھ، تب، درد عضالت، و مشکالت تنفسی.

 ؛ و ھفتھ خوب می شود، اما می تواند عوارض جدی مثل تب شدید، بستری شدن، و در بعضی موارد، مرگ، را ھم بھ ھمراه داشتھ باشد
 

، کشورھای مختلف اعالم کردند کھ گروه ھایی از مردم این کشورھا بھ این ویروس مصاب شده اند و اولین  2022، در ماه می از آنجا کھ
 بھ ثبت رسیده است؛ و 2022می  20مورد ابتال بھ آبلھ میمون در امریکا ھم در تاریخ 

 
 ، اولین مورد ابتال بھ آبلھ میمون در کالیفورنیا تأیید شده است؛ و2022می  27، در از آنجا کھ

 
 ، اولین مورد ابتال بھ آبلھ میمون در منطقھ سن دیھ گو گزارش شده است؛ و 2022جون  15، در از آنجا کھ

 
شور یک مشکل عاجل  ) اعالم کرد کھ شیوع آبلھ میمون در چندین کWHO، مؤسسھ جھانی صحت (2022جوالی  23، در از آنجا کھ

 صحی بین المللی بوده و باالترین درجھ خطر را برای آن اعالم کرد؛ و 
 

 ، آبلھ میمون روزانھ بھ سرعت در سطح جھان در حال پیشروی است؛ و از آنجا کھ
 

 4,907در امریکا،  مورد ابتال بھ آبلھ میمون در سطح جھان گزارش شده است و  21,148، اضافھ تر از 2022جوالی   29، الی از آنجا کھ
ناحیھ صحی  27مورد ابتالی قطعی یا احتمالی در  799مورد ابتالی قطعی یا احتمالی بھ این ویروس گزارش شده است، کھ از این تعداد 

 کالیفورنیا بھ ثبت رسیده است؛ و  
 

مورد ابتالی احتمالی بھ آبلھ میمون در منطقھ سن دیھ گو بھ ثبت رسیده  19مورد ابتالی قطعی و  27، 2022جوالی   29، الی از آنجا کھ
 است؛ و 

 
 ) در واکنش بھ شیوع آبلھ میمون، در کالیفورنیا وضعیت عاجل اعالم کرد؛ و Newsom، والی نیوسام ( 2022اگست  1، در از آنجا کھ

 
 کسین مورد تأیید اداره غذا و دوای امریکا برای  ® بھ تعداد کمی در دسترس است. این واJYNNEOS، واکسین  ز آنجا کھا

 وقایھ از مریضی آبلھ و آبلھ میمون است؛ و 
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، بھ دلیل کم بودن تعداد واکسین موجود، وسعت نفوس و مناطق سن دیھ گو، و ابتالی قطعی یا احتمالی تعداد زیادی از مردم از آنجا کھ
 سطح جھان، خطر جدی شیوع گسترده مریضی آبلھ میمون در منطقھ سن دیھ گو وجود دارد. 

 
 صحت و مصونیت، اعالم می دارد کھ:قانون  101080مدیر صحی منطقھ سن دیھ گو مطابق بھ بخش  حاال، بنابراین 

 
قانون صحی و مصونیتی، شیوع آبلھ میمون در منطقھ سن دیھ گو یک خطر برای صحت  101080بر اساس مندرجات بخش  )1

 عامھ محسوب می شود. 
 

 در منطقھ سن دیھ گو وضعیت عاجل صحی محلی اعالم شده است. )2
 

این اظھاریھ بھ مدت حداکثر ھفت روز اعتبار خواھد داشت، مگرآنکھ ھیئت ناظران منطقھ سن دیھ گو اعالم کنند کھ برای مدت بیشتری 
 اعتبار دارد. 

 
 

 2022اگست  2 تاریخ:
 
 
 

 
 مدیر صحت عامھ 

 سرپرست، خدمات صحت عامھ
 منطقھ سن دیھ گو

 
 

 


