حقائق حول فيروس اإليبوال
كيف ينتشر الفيروس؟

ما هو فيروس اإليبوال؟

•
•
•
•
•

يظهر اإليبوال بسبب وجود فيروس
ظهر فيروس اإليبوال منذ عام 1976
ال يوجد لقاح للوقاية من فيروس اإليبوال
فيروس اإليبوال نادر ج ًدا
العالج المبكر هام للغاية

من األشخاص األكثر عرضة
لخطر اإلصابة؟

• من األشخاص األكثر عرضة لخطر
اإلصابة؟
• األصدقاء وأفراد األسرة
• العاملون في الرعاية الصحية

ال يمكن اإلصابة بفيروس اإليبوال عن طريق الهواء
ال يمكن اإلصابة بفيروس اإليبوال عن طريق الماء
ال يمكن اإلصابة بفيروس اإليبوال عن طريق الطعام

يمكن اإلصابة بفيروس اإليبوال فقط من:
•سوائل جسم الشخص المريض أو الذي تعرض للوفاة بسبب
فيروس اإليبوال .سوائل الجسم هي
ُصاق
الب َ

القيء
المنّي

الدم
العرق

البول

الغائط (البراز /اإلسهال)
سوائل أخرى

سوائل أخرى

• األغراض الملوثة (اإلبر والمواد الطبية والمالبس وأغطية الفراش)
• الحيوانات المصابة بالفيروس (الدم أو السوائل أو اللحوم المصابة بالفيروس)

ما هي أعراض فيروس اإليبوال؟
ما هي أعراض فيروس اإليبوال؟

المراحل المتأخرة

المراحل المبكرة
zzzz...


  

101.5°

اإلرهاق

صداع شديد
الحمى (أكثر من
 101.5درجة)

ألم في المعدة
فقدان الشهية

احمرار العينين
الطفح الجلدي

• اتصل بطبيبك أو المستشفي على
الفور إذا كان لديك أي أعراض.
• اخبر طبيبك عن رحلتك األخيرة إلى
غرب أفريقيا أو االختالط بشخص
كان مصاب بفيروس اإليبوال.
• تحقق من عالمات وأعراض فيروس
اإليبوال لمدة  21يومًا:
• الصداع الشديد • آالم العضالت
• القيء • اإلسهال • آالم املعدة النزيف
مجهول السبب • الكدمات
قم باالتصال قبل الذهاب إلى مكتب الطبيب أو غرفة الطوارئ.
يساعد هذا طاقم العمل على رعايتك وحماية األشخاص اآلخرين.
قم بإتباع نصيحة الطبيب.

www.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
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اإلسهال
(قد يكون دم)

تجنب انتشار العدوى

• قم بغسل يديك بشكل متكرر
قم باستخدام الصابون/مطهرلليدين يحتوي على الكحول

• ال تقم بلمس الدم أو سوائل
جسم األشخاص المصابين بالمرض
• ال تقم باستخدام األغراض التي
قام شخص مريض باستخدامها
• ال تقم بلمس جسد شخص
تعرض للوفاة بسبب فيروس
اإليبوال

Arabic

/Source: http://www.cdc.gov/vhf/ebola

Translated by: Afghan Translations

القيء
(قد يكون دم)

magnuscorp.com

ما الذي يجب عليك القيام به إذا كنت
معرض لخطر اإلصابة

النزيف مجهول
السبب

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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