
آبله چيست؟
بيماري آبله قبأل در تام جهان وجود داشت. بلي بخاطر 

واكسن در همه جا زيشه كن شد. امروجه آبله فقط در 
البراتوارهاي مخصوص وجود دارد. اگر تروريستها ويروس 

آبله را از البراتواري دزديده باشند،  مي توانند از آن باري 
بيمار كردن افراد زيادي استفاده كنند.  

اگر هشداري براي آبله داده شد:
به اخبار براي كسب دستورالعمل ها گوش كنيد.  •

از متام كساني كه ممكن است آبله داشته باشند دوري   •
كنيد.

اگر فكر مي كنيد كه در معرض ويروس آبله قرار   •
گرفته ايد از ديگران دوري بجوئيد.

به دكتر يا بيمارستان كود تلفن كنيد.  •

آيا آبله خطرنا است؟
بله.  درماني براي آبله وجود ندارد.  3 نفر از 10 نفر بيمار 

ن است مبيرند.  بيشتر مردم پس از گرفنت  مبتال به آبله مم
آبله زنده مي مانند، ولي آنها جاي زخم هاي ناهنجاري  

ردن درد  م   پيدا مي كنند.  شما مي توانيد از دارو براي 
نيد، ولي  و جلو گيري ا ز بيماري هاي جديد استفاده 

سينه شدن بهترين راه براي  سياه زخم درماني ندارد.  وا
پيشگيري از آبله مي باشد.

آيا مقامات بهداشتي براي ي موقعيت آبله 
اورژانس آمادگي دارند؟

افي براي همه مردم در اياالت  سن به اندازه  بله.  وا
ارمندان مخصوص اداره  متحده وجود دارد.  بعضي 

سينه شده، تعليم ديده و آماده  بهداشت بر عليه آبله وا
م به جلوگيري شيوع آبله در منطقه شما مي باشند.

آيا آبله مسري است؟
ن است آبله بگيريد: بله. شما از طرق زير مم

ه آبله دارد، مخصوصأ اگر  نزديك شدن به شخصي   •
شخص تب، دانه هاي پوستي، و يا نقطه هاي قرمز 

رنگ بر روي زبان و اطراف دهان دارد، و يا 
ه به ويروس آبله آلوده است، از  دست زدن به چيزي   •

قبيل پوش (دايپر)، پتو يا لباس.

سينه شوم؟ آيا بايد وا
سينه شويد.  اين  شما فقط در زمان شيوع آبله بايد وا
بهترين راه جلوگيري از شيوع آبله است.  در صورت عدم 

سينه شدن نداريد. شيوع بيماري شما نياز به وا

ه با آبله در متاس بوده ام  نم  ر مي  چنانچه ف
نم؟ ار بايد ب چ

فورأ به دكتر يا بيمارستان خود 
نيد.  و، به ديگران نزدي نشويد  تلفن 

تا زماني كه آنها به شما بگويند 
نيد. ار  چ

عالئم آبله چيست؟
شما در طول 7 تا 17 روز از زمان متاس با شخص مبتال به 

ن است اين عالئم را داشته باشيد: آبله مم
تب  •

خستگي  •
سردرد و بدن درد  •

استفراغ  •

آن زمان، 2 تا 4 روز بعد از احساس بيماري دانه هاي پوستي 
خود را نشان مي دهند.

لي هستند؟ دانه هاي پوستي چه ش
وچ قرمزي  بيماري خود را با نقطه هاي 

وتاهي  در دهان نشان ميدهد.  بعد از مدت 
نند، بعد به  دانه ها به صورت سرايت مي 
بازوها، دست ها و پاها گسترش مي يابند. 

ي مبدل شده و  دانه ها به تاول هاي چر
پوسته پوسته مي شوند.  اين پوسته ها 

تقريب سه هفته بعد مي ريزند و از خود جاي 
زخم بجا مي گذارند.

براي اطالعات بيشتر...
براي دريافت كمك به زبانهاي انگليسي و اسپانيولي به 

  (800-232-4636) 800-CDC-INFO نيد:  CDC تلفن 
(TTY) 888-232-6348  

www.cdc.gov/anthrax نيد:  و يا به تارمناهاي زير مراجعه 
www.dhs.ca.gov/epo  
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