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 الى مجتمع مدارس مدينة كولمبوس الاعزاء 

كما تعلم ، تقوم كولمبوس للصحة العامة بالتحقيق في الحالات المؤكدة للحصبة في العديد من الأماكن العامة المحلية 
 في جميع أنحاء المدينة أثناء الاصابة بالحصبة.

الحصبة مرض شديد العدوى ي  مكن الوقاية منه باللقاح وينتشر عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص 
المصاب. ان أهم شيء يمكن لأي شخص القيام به للوقاية من الحصبة هو الحصول على لقاح الحصبة و النكاف          
  و الحصبة الالمانية (MMR). وهو لقاح أمن و فعال للغاية و ان جرعة واحدة من لقاح MMR,فعالة بنسبة 93% للوقاية

 من الحصبة و جرعتان  فعاليتان بنسبة 97% من الوقاية من الحصبة .

 ليس لدى مدارس مدينة كولومبوس حاليًا أي حالات تم الإبلاغ عنها لطلاب مصابين بالحصبة في المقاطعة .

  أفضل طريقة للوقاية من الحصبة هي من خلال التطعيم, لقاح  MMR  هو أحد اللقاحات المتطلبة في المدرسة 

تتبع  ممرضات مدارس مدينة كولمبوس حالة التطعيم لكل طالب. و ٌيمكنهم تقديم معلومات حول المكان الذي ي مكن 
للطلاب الوصول اليه من أجل اكمال اللقاح, تكتمل هذه العملية في بداية كل عام دراسي وهي مستمرة لأي طالب جديد 

 مسجل. 

  إذا كان طفلك يبلغ من العمر 12 شهر ا   أو أكثر ولم يتم تطعيمه بلقاحMMR . فيجب تطعيمه على الفور 

يرجى ملاحظة: قد يتم استبعاد الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم من المدرسة إذا كانت هناك حالة في مدرستهم . قد يتم 
 استبعادهم أيًضا من المدرسة إذا تعرضوا للإصابة بالحصبة في المجتمع

 يمكن للعائلات أيض ا الوصول إلى اللقاحات من خلال عيادات التطعيم التي تتعاون مع كولمبوس للصحة 

 العامة و مشفى الاطفال الوطني )Nationwide Children's Hospital( التطعيمات متاحة للعائلات و الطلاب الذين 

يحتاجون لاي لقاح ، بما في ذلك لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية بالإضافة إلى ذلك ، لا تقدم كولمبوس للصحة 
 العامة لقاحات الحصبة بدون موعد مسبق لأي شخص يبلغ من العمر عام واحد أو أكثر.

 لقاحات MMR متوفرة أيض ا من مقدمي الرعاية الصحية. 

 ماذا يمكن للوالدين أن يفعلوا؟

 •   
ا
  لديكم جميًعا  أنتم هل . بأكملها  بأرستك الخاصة التطعيم حالة من تحقق ، أول

 
 الحصبة؟ لقاحل تحديثا

            وستقدم الحصبة حالات تبعت العامة للصحة وسمبكول مع وسمبكول مدينة لمدارس الصحية الخدمات شركاء • 
         الأمر. لزم إذا الصحي والحجر للاختبار المناسب التوجيه

 ممرضة أو بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم الاتصال يمكنك الحصبة. من الوقاية في للغاية وفعال آمن التطعيم •
ا تكن لم إذا طفلك مدرسة  تطعيمه. تم قد طفلك كان إذا مما متأكد 

   من المنزل في البقاء يرجى ، الحصبة بسبب تكون قد أعراض من يعاني كان أو منزلك في شخص أي تعرض إذا •  
 .بك الخاص الصحية الرعاية بمزود والاتصال المدرسة

 إلى يحتاجون لا  MMRالألمانية والحصبة والنكاف الحصبة لقاح من الأقل على واحدة جرعة لديهم الذين الطلاب •
 للحصبة. التعرض بعد العزل

 باستمرار لمسها يتم التي الأسطح وعقم ونظف ، يديك واغسل ، السعال غط    •

 ، طفلك تطعيم حالة من متأكد غير كنت أو الحصبة حول العامة المعلومات من مزيد على الحصول في ترغب كنت إذا
 على (CPH)   العامة للصحة كولمبوسب الاتصال أيض ا يمكنك طفلك مدرسة في المدرسة بممرضة فاتصل

[Columbus.gov/measles]Columbus.gov/measles. الاتصال أسئلة لديه شخص لاي ي مكن  CPH بكولمبوس 
   614-645-1519 على العامة للصحة

 فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة من كولومبوس للصحة العامة مع مزيد من المعلومات.


