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Սիբիրախտ (անտրաքս)  
I|n[ e սիբիրախտը: 
Սիբիրախտն 0cտագործվել է ահաբեկչական 
հարձակումների ժամանակ: Այն շատ lovr] 
hiwantov;3ovn e1 Aյն waragi[ [e1  
Սիբիրախտով hiwant oryve anhadix Դovk  
[եk garo. waragwyl1 

I|n[bys yn waragwovm սիբիրախտow: 
Սիբիրախտով hnarawor e waragwyl 3 2yvow7 
• Ma,gi gdrwa/ki gam kyr/wa/ki միջոցով1 
• Սիբիրախտ barovnago. 0tu ,n[yloվ1 
• Սիբիրախտով ;ovnaworwa/ gyragovr 

ovdylow1 

I|n[ asdijani wdanc e nyrga3axnovm 
սիբիրախտը: 
Martganx my/amasnov;3ovnu (99%), oronk 
untovnovm yn ma,ga3in սիբիրախտi 
վաղաժամ բուժումներ, ողջ են մնում: Առանց 

բուժման 20%-u gmahana1 

Սիբիրախտ nyr,n[ylն awyli 
wdancawor e1 Սիբիրախտ 
nyr,n[o. anhadnyri gysu 
կmahana1 

Paxa-ig tybkyrovm5 սիբիրախտu garo. e 
cdnwyl msi my]՝ pnaganoryn1 Կա մեռնելու 
25%-50% հնարավորություն՝ ա3s 
;ovnaworwa/ misն ovտելու դեպքում: 
Hnarawor e, or midovmnawor gyrbow 
սիբիրախտ awylaxnyn ovdyliki my] 
martganx ;ovnaworylov nbadagow1 

Oro|nk yn aqdan,annyru: 
Ma,ga3in սիբիրախտն a-a]axnovm e ‘okr5 
kor եկo. այտուց (soworapar tymki5 2y-kyri 

gam pazovgnyri wra), oru 
wyra/wovm e p,digi1 
P,digu ta-novm e pax 
wyrk, my]dy.u՝ syv1 

Y;y սիբիրախտ nyr,n[yk5 sgzpovm garo. e 
;wal, ;y mrsyl yk gam [or harpovq ovnyk1 
Garo. yk ovnynal gogorti xaw5 ;y;yv 
]yrmov;3ovn yv mgannyri xaw, oronx gha]ortyn 
haz5 ,n[arcylov;3ovn5 gr/kավանդակի 
շրջանում նեղություն yv hocna/ov;3ovn1 

:ovnaworwa/ msi my] cdnwo. սիբիրախտը 
badja-ovm e srdqa-nox5 քa.xi 
zcaxo.ov;3an gorovsd5 արյունախառն lov/5 
]yrmov;3ovn yv sdamoksa3in ուժեղ xawyr1 

Y|rp yn aqdan,annyrn sgsovm i  
ha3d cal: 
Սիբիրախտi բolor 3 dibi aqdan,annyrn 
sgsovm yn i ha3d cal waragwylovx hydo 7 
0rwa un;axkovm1 

Y;y սիբիրախտ nyr,n[yk5 aqdan,annyru 
garo. yn sgswyl myg ,apa;wa un;axkovm5 
gam garo. yn mnal anha3d myg amsix 
awyli1 

In[i| garo. e nmanվել սիբիրախտi 
har2agovmu: 
Anx3alovm5 սիբիրախտը my/amasnapar 
yryvan e ygyl jyrmag ‘o,ov 2yvow1 Y;y Դovk 
հայտնաբերեք an/ano; jyrmag ‘o,i Ձyr 
‘osda3in /rarnyri my] gam a3lovr, 
՝hydyvyցեk a3s ka3lyrin7 

• @y-k [dak gam [hododyk ‘o,իn: 
• Zcov,axryk ovri,nyrin, orbyszi 

[modynan ‘o,ovn: 
• Lwaxyk Ձyr 2y-kyru: 
• Hy-a2a3nyxyk Ձyr ,r]ani hr,y] pa=nin 

gam osdiganov;3anu: 

I|n[ anyl, y;y gar/ovm ym or y.yl ym 
սիբիրախտi aztyxov;3an codovm: 
Anhaba. hy-a2a3nyxyk Ձyr 
բժշկին կամ հիվանդանոց1 
Nrank @yz gasyn, ;y in[ 
bydk e anyl1 

Art3o|k badwasdանյութ co3ov;3ovn ovni: 
A3o5 saga3n sahmana’ag kanagov;3amp5 
oru pawarar e mia3n սիբիրախտով 
վարակված անձանց gam wdancawor 
գոտիներում  a,qado.nyri hamar, in[bisik 
yn օրինակ ռazmagan gam 
առողջապահության ոլորտները: 

Հawyl3al dy.ygov;3ovնների համար. 
Հեռաձայնեցեք CDC-ին անգլերենով օգնություն 
ստանալու համար. 

800-CDC-INFO (800-232-4636)  
888-232-6348 (TTY) 

Կամ այցելեցեք ինտերնետ՝ 
www.cdc.gov/anthrax 
www.dhs.ca.gov/epo հասցեներով: 
 


