
 

 

 التصنيف: محمي من الفئة أ 

وسع أهلية لقاح جدري القردة
ُ
تا ت  ألبر

 استفسارات اإلعالم 2022تموز/يوليو   28

ن  28اعتباًرا من  تا البالغي  عاًما أو أكبر والذين   18تموز/يوليو، يمكن لسكان ألبر
فون أنفسهم بأنهم يستوفون معايب  األهلية  للوقاية المستهدفة قبل  ُيعرِّ

 التعرض، الحصول عىل لقاح جدري القردة. 

ن  Imvamuneتم اعتماد لقاح إمفاميون  ي كندا للبالغي 
عاًما أو أكبر والذين تم    18)ضد الجدري وجدري القردة( فن

تا، منذ  وس. دأبت ألبر حزيران/يونيو، عىل تزويد من كانوا  7تحديدهم عىل أنهم معرضون بشدة لخطر التعرض للفب 

ضهم. وللمساعدة  بعد تعر  Imvamuneعىل اتصال وثيق مع أحد الحاالت المؤكدة من جدري القردة بلقاح إمفاميون 

تا عىل توسيع أهلية لقاح جدري القردة ليشمل الوقاية المستهدفة قبل التعرض  وس، تعمل ألبر ي الحد من انتشار الفب 
فن

تا.  ي خطر أكبر للتعرض لجدري القردة من سكان ألبر
 بالنسبة لمن هم فن

ي تموز/يوليو، يمكن حجز مواعيد التطعيمات ضد جدري القردة مع ب  28اعتباًر من 
 تموز/يوليو.  29دء إعطاء اللقاح فن

ن بدًءا من إدمونتون وكالغاري   ر لقاح جدري القردة لألفراد المؤهلي 
ّ
ي هذا الوقت. سوف ُيوف

إمدادات اللقاح محدودة فن

حيث ظهرت جميع الحاالت المؤكدة حتى اآلن. ومع توفر المزيد من اللقاحات خالل األسابيع المقبلة، سيتوسع توافر  

تا. اللقاح ليش ي جميع أنحاء ألبر
 مل مراكز أخرى فن

 أهلية اللقاح

ن  28اعتباًرا من  تا البالغي  عاًما أو   18تموز/يوليو، سيشمل المؤهلون للحصول عىل لقاح جدري القردة من سكان ألبر

 :  أكبر

فون أنفسهم بأنهم ينتمون إ • ىل  المتحولون جنسًيا، أو متوافقو الجنس أو ذوي الروح الثنائية الذين ُيعرِّ

هم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال   ي الميل الجنسي وغب  ن ومزدوجر مجتمع المثليي 

(gbMSM  :ا عىل األقل من المعايب  التالية
ً
 ( والذين يستوفون معياًرا واحد

o  .ي األشهر الستة الماضية( تشخيًصا لعدوى منقولة جنسًيا
 تلقوا مؤخًرا )فن

o ي األي
ن
الماضية، مارسوا الجنس خارج عالقة أحادية   90ام الـ يخططون لممارسة الجنس، أو ف

 الزواج. 

o  وا أماكن لالتصال الجنسي خالل األيام الـ ن ونوادي   90حضن الماضية )مثل حمامات المثليي 

ي هذه األماكن. 
ن فن /العاملي  ن  الجنس( أو ربما يخططون لذلك، أو المتطوعي 

 أي اتصاالت جنسية لألفراد المذكورين أعاله.  •
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ن الرجال   • ي بيئة اجتماعية أو مكان أو فعالية يمكن فيها القيام بأنشطة جنسية بي 
الموظفون والمتطوعون فن

 )األفراد الموصوفون أعاله(. 

وس جدري القردة  الحماية من فبر

ي أو تأكدت إصابتهم بمراقبة أنفسهم لمدة  
يوًما بعد تعرضهم  21ُينصح ذوي االتصال الوثيق مع أشخاص اشتبه فن

. إذا ظهرت عليهم األعراض، يجب أن يعزلوا أنفسهم ويطلبوا الرعاية ويخضعوا لالختبار. األخ  ب 

 حجز موعد التطعيم 

ي لقاح جدري القردة االتصال 
ي هذا الوقت ومهتم بتلقى

نظًرا لمحدودية توافر اللقاح، يجب عىل أي شخص مؤهل فن

 ألهلية وحجز موعد. لمراجعة ا 1-866-301-2668عىل الرقم  Health Linkبهيلث لينك 

 . alberta.ca/monkeypoxلمزيد من المعلومات حول جدري القردة، تفضل بزيارة 

 معلومات ذات صلة

وس جدري القردة  •  فب 

 

 استفسارات اإلعالم 

   Mark Feldbuschمارك فيلدبوش 

7722-915-780 
ي  
، هيئة الصحة فن ي

تامعاون السكرتب  الصحقن  ألبر

 

 
نت  اطِلع عىل هذا البالغ عىل اإلنبى

تا  ي حكومة ألبر
 غرفة األخبار فن

   اتصل بالحكومة
اك   إلغاء االشبى

 

https://www.alberta.ca/monkeypox-virus.aspx
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