
 

T&I-24366 (Arabic) 

 اآلباء األعزاء،

 

م هذا الخطاب حقائق أساسية عن زيكا، بما في ذلك أين يمكنكم إيجاد األخبار.  يقد  ربما تكونوا قد سمعتم عن فيروس زيكا في 

 والتحذيرات.  المعلومات واإلخطاراتالمزيد من 

 

 . فواَّعلىَّفيروسَّزيكاتعر َّ

  وضةبع   أيليس اللدغ من  ولكن-وضةبع  يصاب األشخاص عادة بفيروس زيكا عن طريق لدغة   . 

  يؤثر زيكا على أجزاء من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ومنطقة الكاريبي، ومناطق أخرى مدرجة من قبل مراكز

، وهي تعيش في هذا (Aedes aegypti)وضة المسئولة عن الجائحة الحالية تسمَّى البع  (.  CDC)الوقاية والتحكم في األمراض 

 . cdc.gov/zikaتعرفوا على آخر المناطق المتأثرة بفيروس زيكا في الموقع االلكتروني .  المناطق

  تظهر لدى معظم (.   العيون الحمراء)أكثر األعراض شيوعاً هي الحمى، والطفح الجلدي، وآالم المفاصل، والرمد

 . األشخاص أعراض خفيفة وال يحتاجون لدخول المشفى

 ال ينتقل فيروس زيكا من .  ينتقل زيكا من شخص إلى آخر عبر االتصال الجنسي والدمولكن ممكن أن ر، من الناد

 . شخص آلخر عبر االتصال العادي

 ال يوجد لقاح لفيروس زيكا  . 

 

ليَّسفركَّإلىَّالمناطقَّالمتأثرةَّبفيروسَّزيكاَّبشدةَّأنَّتؤج َّ( CDC)إذاَّكنِتَّحامل،َّتوصيَّمركزَّالوقايةَّوالتحكمَّفيَّاألمراضَّ

 . مسئولوَّالصحةَّأنهاَّآمنةحتىَّيعلنَّ

  . ولكن، فيروس زيكا، يمكن أن يسبب تشوهات للجنين.  إن زيكا ليس خطراً على معظم األشخاص

 

 إن البعوضة المسئولة عن الجائحة الحالية من  . تحدَّثي إلى مقدم الرعاية الطبية أوالً من الممكن تأخير السفر،  إذا لم يكن

استخدمي طارد الحشرات المرخَّص من قبل وكالة حماية .  البعوضة أثناء النهار وفي المساء الباكرتلدغ .  النوع الشرس جداً 

إن مضاد  . ضعي الواقي الشمسي أوالً، ومن ثم طارد الحشرات.   ، واتبعي االرشادات المكتوبة على الملصق(EPA)البيئة 

ارتدي ألبسة تمت معالجتها بمركبات بيرمثرين .  اويلارتدي ثياب بأكمام طويلة وسر.  الحشرات آمن للسيدات الحوامل

(permethrin( )وهي مادة كيماوية طاردة للحشرات .) فوق السرير لمنع البعوض، إذا كنت غير ( شبكة)استخدمي ناموسية

 .  قادرة على منع البعوض من الدخول لمنزلك

 مناقشةَّاتصلي بمقدم الرعاية الطبية الخاص بك من أجل إلى منطقة متأثرة بفيروس زيكا،  سافرتِ كنتِ حامل و إذا

   .فحصَّفيروسَّزيكا

  للمزيد من التحذيرات للنساء الحوامل زوري الموقعين االلكترونيينnyc.gov/health/zika و 

cdc.gov/zika/pregnancy . 

 

َّساعدواَّفيَّالوقايةَّمنَّالبعُّوضَّفيَّمدينةَّنيويورك.

مدينة نيويورك، ولكن البع وض المحلي يمكنه نشر األمراض األخرى مثل مرض فيروس ينتشر في ال إن مرض فيروس زيكا 

(. بامكان سكان نيويورك المساعدة على ايقاف انتشار الفيروسات الناجمة عن البعوض من خالل اتباع West Nileغرب النيل )

  الخطوات التالية:

 سراويل في المساء أثناء موسم البع وض )الممتد من شهر  استخدام طارد الحشرات، وارتداء ألبسة بأكمام طويلة، أو

 حزيران/ يونيو حتى أيلول/ سبتمبر(. 

   .تركيب أو تصليح الشبكات على النوافذ واألبواب 

  اخراج المياه الراكدة من الحاويات مثل أصص الزهور، والبلوعات، والدالء، وأغطية حمامات السباحة، وعبوات الماء

ة، وإطارات السيارات المهملة، وأحواض الماء للطيور.  إن أي تواجد ضئيل للمياه يمكن أن يكون تربة خصبة للحيوانات األليف

 للمئات من بيوض البع وض. 

  .التأّكد من صيانة حمامات السباحة في الحدائق الخلفية ووضع الكلور فيها 

  311إخطار السلطات بالمياه الراكدة عن طريق االتصال بالرقم . 

 

للحصول على أحدث المعلومات واالخطارات المتعلقة بفيروس زيكا،  nyc.gov/health/zikaزوروا الموقع االلكتروني 

 الصادرة لسكان نيويورك.  

 

  مع خالص االحترام والتقدير،
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