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  حاآم والية إلينوي–بات آين 

 نفلونزا الخنازير والوقاية منهااعن معلومات 

 ما هو انفلونزا الخنازير؟
تم تأآيد . بين الخنازيرعادة ، وينتشر "أ"هو مرض يصيب الجهاز التنفسي يتسبب فيه فيروس االنفلونزا ) swine flu(انفلونزا الخنازير 

وتعمل مراآز مكافحة األمراض، وإدارة إلينوي .  في الواليات المتحدة(H1N1)" أ"وجود حاالت بشرية مصابة بفيروس انفلونزا الخنازير 
 المواقع اإللكترونيةرجاء زيارة لمزيد من المعلومات، . للصحة العامة، والمؤسسات الصحية المحلية جنبًا إلى جنب للتحقق من هذا األمر

gov.sillinoi.ready.www أو /swineflu/gov.cdc.www. 
 

 المصابين بمرض انفلونزا الخنازير؟ما هي العالمات واألعراض التي تظهر على 
 وتشمل هي مشابهة ألعراض االنفلونزا العادية التي تصيب اإلنسان،التي تظهر على المصابين به أعراض مرض انفلونزا الخنازير 

  اإلسهال والغثيانفي بعض األحيان يكون. الحمى، والكحة، واحتقان في الحلق، وآالم في الجسم، وصداع، وارتعاش، وإحساس بالتعب
 .في تفاقم األمراض المزمنة الغير ظاهرة – مثل االنفلونزا الموسمية –تتسبب انفلونزا الخنازير . مصاحبين النفلونزا الخنازير

 : لحماية نفسك وعائلتك من اإلصابةالبسيطةالخطوات اليومية التالية اتبع . طورة الوضع، فإنه ال داعي للذعرعلى الرغم من خ

ضع هذا المنديل في سلة . عطس عند السعال أو البثيابكحتى  أو قم بتغطية انفك وفمك بمنديل أو العطس،  بالسعالًاإذا آنت مصاب •
 .النفايات بعد استخدامه

يد الكحولية المرآزة أيضًا فعالة عندما تكون منظفات ال.  أو العطسالسعال بالماء والصابون، وخاصة بعد اغسل يديك آثيرًا •
 .وسائل تنظيف األيدي غير متاحة

 .تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، فالجراثيم تنتشر بهذه الطرق •
 .ن طريق السعال أو العطس عقدرة فائقة على االنتقال من شخص إلى آخر انفلونزا الخنازير أظهر فيروس •
تقليل االتصال و في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة،ننصحك بالبقاء ،  ال قدر اهللاإذا أصبت بمرض انفلونزا الخنازير •

 . اآلخرين قبل أن تزول العدوىمع 

 ما هي الطريقة األفضل لمنع انتشار المرض عن طريق السعال أو العطس؟
ال تذهب إلى العمل أو المدرسة إذا آنت . بمرض انفلونزا الخنازير ال قدر اهللا، قم يتقليل االتصال مع اآلخرين قدر اإلمكانإذا أصبت 
بهذه الطريقة يمكنك منع وصول الفيروس لمن حولك والحفاظ عليهم من و السعال أو العطس، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل، عند. مريضًا

عند السعال أو العطس إذا لم يكون بحوزتك بيديك قم بتغطية فمك وأنفك . ضع المنديل في سلة النفايات بعد استخدامه. انتقال العدوى إليهم
 .السعال أو العطسقم بهذا العمل آلما قمت ب. منديل، ثم اغسل يديك بعد ذلك

 
 ل اليدين لتجنب اإلصابة باالنفلونزا؟ما هو األسلوب األمثل لغس

 بالماء –ينصح األطباء أنه عندما تغسل يديك . اغسل يديك بالماء والصابون، أو بمنظف آحول لليد. قيك من الجراثيمغسل اليدين آثيرًا ي
 به يسخدم مرة واحدةفي حالة عدم وجود الماء والصابون، يمكن استخدام منديل يد .  ثانية20 – 15 أن تقوم بذلك لمدة –الدافئ والصابون 
قم بفرك يديك فإذا ستخدمت الجيل، . والصيدليات) السوبر مارآت(يجاد هذه األشياء في أغلب المتاجر الكبيرة يمكنك إ. آحول أو جيل معقم

 .في يديكالموجودة قتل الجراثيم ، فالحكول الذي بداخله سييحتاج الجيل لماء لكي يقوم بعملهال .  يجف الجيلحتى
 

 ماذا أفعل إذا أصبت بالمرض؟
ظهرت عليك أعراض مثل الحمى، آالم في قد وها إصابة بالفيروس وأصبحت مريضًا باالنفلونزا، عت فيإذا آنت تعيش في منطقة وق

الجسم، ارتشاح في األنف، احتقان في الحلق، وفي بعض الحاالت الغثيان أو اإلسهال، فينبغي عليك االتصال بطبيبك المعالج، وخاصة إذا 
، فينبغي عليك أصبت بالمرضإذا . النفلونزالعالج وإعطاؤك المعالج بتشخيص حالتك سوف يقوم الطبيب . آنت قلقًا بشأن تلك األعراض

 .إليهمالعدوى انتقال البقاء في المنزل، وتجنب االتصال باآلخرين قدر اإلمكان لحمايتهم من 

http://www.ready.illinois.gov/
http://www.cdc.gov/swineflu/

