
ایبوال چیست؟  
•  ایبوال از طریق هوا منتقل می شود

•  ایبوال از سال 1976 وجود داشته است
•  هیچ واکسنی برای جلوگیری ار ابتال به 

ایبوال وجود ندارد
•  ایبوال بسیار نادر است

•  معالجه سریع مهم است

چه کسی در خطر ابتال به این 
بیماری قرار دارد؟

•   باالترین خطر برای این افراد است:
•  دوستان و اعضای خانواده

•  کارکنان خدمات درمانی

چگونه این بیماری منتشر می شود؟  
از راه هوا به ایبوال مبتال نمی شوید
از راه آب به ایبوال مبتال نمی شوید
از راه غذا به ایبوال مبتال نمی شوید

فقط از راه های زیر به ایبوال مبتال می شوید
•  مایعات بدن بیمار مبتال به ایبوال یا فردی که به علت ابتال به این بیماری درگذشته است. 

مایعات بدن عبارتند از:
استفراغخون
منیتف

ادرارعرق
سایر مایعاتمدفوع )گاز معده/اسهال(

•  وسایل آلوده )سوزن، ابزار پزشکی، لباس، وسایل خواب(
•  حیوانات مبتال )خون یا مایعات یا گوشت آلوده(

اگر در خطر ابتال هستید  
•  اگر عالئمی را مشاهده کردید 
بالفاصله با پزشک خود تماس 

بگیرید.
•  اگر اخیراً به غرب آفریقا مسافرت 

کرده اید یا با یک فرد مبتال به ایبوال 
تماس داشته اید موضوع را به 

پزشک خود بگویید.
•  تا 21 روز عالمات و نشانه های 

ایبوال را چک کنید:
 •  سردرد شدید •  درد عضله  

 •  استفراغ  •  اسهال  •  درد معده
•  خون ریزی بدون علت •  کوفتگی.  

قبل از مراجعه به پزشک یا بخش اورژانس موضوع را به آنان 
اطالع دهید. این موضوع به کارکنان پزشکی برای حفاظت از 

به نظر پزشک توجه کنید.
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از منتشر شدن آن جلوگیری کنید
•  دست های خود را مرتب بشوئید 

– از صابون/مواد بهداشتی الکلی 
استفاده کنید

•  با خون یا مایعات بدن بیماران 
مبتال تماس نداشته باشید

•  به وسایلی که با افراد مبتال در 
تماس بوده اند دست نزنید

•  به بدن فردی که به علت ابتال به 
ایبوال درگذشته است دست نزنید

عالئم ایبوال چیست؟  
عالئم می تواند پس از 2 روز از ابتال به بیماری شروع شود

تب )باالتر از 
38.5 درجه(

101.5°

سردرد شدید

مراحل بعدی مراحل اولیه

خونریزی بدون 
دلیل

 



درد معده
کم شدن اشتها

خستگی
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سرخی چشم
جوش

اسهال )ممکن است 
خونی باشد(

استفراغ )ممکن 
است خون باشد(

حقایقی در باره ایبوال
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Find this poster in more languages:

at magnuscorp.com/ffs/ebolafacts

Arabic Montenegrin

Armenian Nepali

Bengali Nko

Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese

Mende
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