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 اعالم وضعیت اضطراری بھداشت محلی
 
 

این بیماری از طریق تماس  نظر بھ اینکھ آبلھ میمون یک بیماری غیرعادی می باشد کھ توسط عفونت بھ ویروس آبلھ میمون ایجاد می شود.
با اینکھ موارد آبلھ  طوالنی پوست با پوست سرایت کرده و عالئم آبلھ میمون شامل کھیر، تب، دردھای عضالنی و عالئم تنفسی می باشد. 

ستان و در  میمون در ظرف چند ھفتھ برطرف می شوند، آبلھ میمون می تواند موجب عالئم جدی شود، از قبیل درد شدید، بستری در بیمار
 موارد نادر، مرگ؛ و 

 
، توده ھایی از موارد آبلھ میمون در چندین کانتی شناسایی شدند کھ اولین مورد آبلھ میمون در ایاالت متحده 2022نظر بھ اینکھ در می 

.)U.S تأیید شد؛ و   2022می  20) در ماساچوست در 
 

 ، اولین مورد آبلھ میمون در کالیفرنیا تأیید شد؛ و2022می  27نظر بھ اینکھ در 
 

 ، اولین مورد آبلھ میمون در کانتی سن دیاگو تأیید شد؛ و2022جون  15نظر بھ اینکھ در 
 

) شیوع آبلھ میمون در چند کشور را بھ عنوان یک اورژانس بھداشت WHO، سازمان بھداشت جھانی (2022جوالی  23نظر بھ اینکھ در 
 با نگرانی بین المللی اعالم کرد کھ باالترین سطح ھشدار آن را تشکیل می دھد؛ و عمومی 

 
 نظر بھ اینکھ شیوع جھانی آبلھ میمون بھ طور سریع در حال تغییر روز بھ روز است؛ و 

 
ر سراسر کشور،  مورد مرتبط با آبلھ میمون وجود داشتھ و د  21,148، در سراسر جھان، بیش از 2022جوالی  29نظر بھ اینکھ تا 

حوزه  27مورد تایید شده یا احتمالی در کالیفرنیا در   799مورد تایید شده یا احتمالی در ایاالت متحده وجود داشتھ است، از جملھ  4,907
 قضایی محلی بھداشت عمومی؛ و 

 
 ن دیاگو وجود دارد؛ ومورد احتمالی آبلھ میمون در کانتی س 19مورد تأیید شده و  27، 2022جوالی  29نظر بھ اینکھ تا 

 
 در واکنش بھ آبلھ میمون یک وضعیت اضطراری را در کالیفرنیا اعالم کرد؛ و  Newsom، فرماندار 2022آگست  1نظر بھ اینکھ در 

 
 کھ توسط سازمان غذا و دارو برای پیشگیری بیماری آبلھ و آبلھ میمون تصویب شده  JYNNEOSنظر بھ اینکھ واکسن ®

 بھ مقدار محدودی موجود می باشد؛ و 
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نظر بھ اینکھ بھ دلیل عرضھ محدود واکسن، جمعیت زیاد و موقعیت جغرافیایی شھرستان سن دیگو، ھمراه با گسترش جھانی آبلھ میمون و  
 میمون در جامعھ کانتی سن دیگو بھ طور کلی وجود دارد. الوقوع ناشی از شیوع آبلھ موارد تایید شده یا احتمالی محلی، تھدید قریب 

 
 از قانون بھداشت و ایمنی، مقام مسئول بھداشت کانتی سن دیاگو اعالم می دارد: 101080بنابراین، اکنون در پیروی از بخش 

 
برای بھداشت عمومی    از قانون بھداشت و ایمنی تھدیدی 101080شیوع آبلھ میمون در کانتی سن دیاگو در محتوای مفھوم بخش  )1

 می باشد.  
 

 یک وضعیت اضطراری بھداشت محلی در کانتی سن دیاگو اعالم می شود.  )2
 

این اعالمیھ برای حداکثر ھفت روز بھ قوت خود باقی خواھد ماند مگر اینکھ توسط ھیئت نظارت کانتی سن دیگو تایید شود و برای یک  
 دوره زمانی اضافی ادامھ یابد. 

 
 

 2022آگست  2 تاریخ:
 
 
 

 
 مقام مسئول بھداشت عمومی

 سرپرست، خدمات بھداشت عمومی 
 کانتی سن دیاگو

 
 

 


