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های مدارس درباره سرخکبرطرف کردن نگرانی

مرجع سرخک برای مدارس و مراکز مراقبت از کودکان

شوند؟چرا اخیراً موارد بیشتری از سرخک در اخبار اعالم می .1
اکثر افراد در ایاالت متحده بواسطه واکسیناسیون در مقابل سرخک مصونیت دارند. وارد بیش از حد 

معمول
افراد به دلیل اینکه در ایاالت متحده مشاهده شده است 
 کمتری 

یا    مسافرت و تردد به   لیبدل یا   کردند افتیرا در ( MMRسرخجه )-اوریون-واکسن سرخک 
تر است.هایی که سرخک در آنجا شایعاز مکان

دهد؟آیا سرخک مدارس را در خطر قرار می .2
اند یا واکسن سرخک یک بیماری جدی است که به راحتی به افرادی که تا به حال به آن مبتال نشده

آموزان و کارکنانی که تا شود. بنابراین، سرخک برای دانشاند منتقل میسرخک را دریافت نکرده
 کندیم جادیا یسالمت  خطر   اندرا دریافت نکرده MMRاند یا واکسن به حال به سرخک مبتال نشده

های آموزان و کارکنان واکسینه نشده بیشتر باشند، خطر ابتال به بیماری. هر چه تعداد دانش
واگیردار شخص به شخص مانند سرخک نیز بیشتر خواهد بود.

 عالئم بیماری سرخک چه مواردی هستند؟  .3
تواند باعث بروز عالئم زیر شود:سرخک می

درجه  38) درجه فارنهایت 101)تب باال  •
باالتر(یا باالتر( سانتی گراد

قرمزی و آبریزش چشم •

که  قرمز یهاصورت لکهبه کهیردانه و  • سرفه •
شود و به دیگر از صورت شروع می
 یابد  نقاط بدن گسترش می

 آبریزش بینی •

تواند باعث همچنین می تواند باعث بروز مشکالتی مانند عفونت گوش و اسهال شود.سرخک می
 ، تورم اطرف الریههای خطرناکی مانند ذاتبروز بیماری

 مغز و حتی مرگ شود.

چنانکه شخصی در مدرسه مبتال به سرخک شود، مدارس چه اقدامی باید انجام دهند؟ .4
 ...آموزان یا کارکنانند، وقتی دانشهایی که الزم است مدارس رعایت کندستورالعمل

یا بیماری آنها   دارند سرخک عالئم
 تأیید شده است

از ورود آنها به مدرسه یا مراکز مراقبت از  •
روز بعد از شروع  4تا    کنند یریجلوگ  کودکان

تا زمانی که آنها از و    پوست   ریکه خارش و 
لحاظ بدنی آماده بازگشت به مدرسه یا مراکز 

 هستند   مراقبت از کودکان 

هرگز به سرخک مبتال نشدند یا واکسن 
MMR را دریافت نکردند

از   مراقبت از ورود آنها به مدرسه یا مرکز  •
روز بعد از قرار گرفتن در  21به مدت   کودکان

یا تا وقتی که تست مصونیت   سرخک معرض 
، خودداری شود دارند ثابت کند که آنها محافظت 

نکات مهم
:

سرخک ویروسی است که در بینی و گلو  •
کند. وقتی یک فرد مبتال سرفه زندگی می

یا عطسه کند، ویروس به راحتی منتشر 
شود.می

سرخک یک تهدید جدی سالمت برای  •
آموزان و کارکنانی است که تا به دانش

اند یا واکسن حال به سرخک مبتال نشده
MMR اند.را دریافت نکرده

ن روش پیشگیری از واکسیناسیون بهتری •
ابتال و شیوع سرخک است.

اداره بهداشت عمومی در حال انجام  •
اقداماتی برای جلوگیری از شیوع 

انجلس است.سرخک در کانتی لس

برای دریافت اطالعات بیشتر به کجا 
کنیم مراجعه   

؟ 

حومه  اداره بهداشت عمومی

انجلس لس 
تماس بگیرید 2-1-1با 

عمومیاداره بهداشت 
 کالیفرنیا

916-558-1784

 هامراکز کنترل و پیشگیری بیماری
800-CDC-INFO
800-232-4636



 انجلس کانتیاداره بهداشت عمومی لس

http://publichealth.lacounty.gov/media/measles/index.htm

Farsi
CDCP-IP-0016-06 (04/22/19)

 مرجع سرخک برای مدارس و مراکز مراقبت از کودکان 

توانند از شیوع سرخک پیشگیری کنند؟مدارس چگونه می .5

 رامشخص کنید ها و کارکنان خانواده وضعیت واکسیناسیون   ها را رعایت کنید:خویش این دستورالعملو  برای مراقبت از مدرسه  

اند یا شک دارند که آیا واکسینه شدن بهترین روش برای جلوگیری از ابتال و شیوع سرخک است. در صورتی که افراد تا به حال واکسینه نشده .
( را دریافت کنند.MMRسرخجه )-اوریون-( دریافت کردند، باید واکسن سرخکMMRقبالَ واکسن )

کنیدها درخواست از خانواده   

اند، باید برای افرادی که از وضعیت واکسیناسیون خود اطالع ندارند یا با فردی مبتال به سرخک تماس داشته که ابتدا با پزشک خود تماس بگیرند. 
با پزشک خود تماس بگیرند. در صورتی که مبتال هستند، باید قبل از رفتن به  MMRانجام تست جهت بررسی مصونیت سرخک یا دریافت واکسن 

شود.محل کار خود با پزشک تماس بگیرید. این کار باعث پیشگیری از شیوع سرخک در مطب پزشک می

کنیداز کارکنان درخواست   

های سرخک را بدانند تا قادر باشند آن عالئم را شناسایی کرده مدرسه باید نشانه کارکنانمعلمان و  درباره عالئم سرخک اطالعات داشته باشند.که  
آموزان و کارکنان اقدامات الزم را انجام دهند.و درصورت بیماری دانش

عطسه زدن یا سرفه کردن در دستمال یا آستین پیراهن، شستشوی  که هنگام بیماری در خانه بمانند.  کنیدآموزان و کارکنان درخواست از دانش
های تنفسی به دیگران و پیشگیری از انتشار بیماری ها، بینی یا دهان با دست به جلوگیری از انتقال بیماریها با آب و صابون و عدم لمس چشمدست

 کند.کمک می

ها جهت واکسیناسیون به کجا مراجعه کنند؟خانواده  .6
 که ممکن است تحت پوشش بیمه باشد، با پزشک خود تماس بگیرند.  MMRتوانند برای دریافت واکسن ها میادهخانو

سایت تماس بگیرید یا از وب 2-1-1آنها ممکن است بتوانند در یک داروخانه یا کلینیک به صورت رایگان یا با قیمت پایین واکسینه شوند. با  
www.publichealth.lacounty.gov/ip .برای پیدا کردن یک کلینیک نزدیک دیدن نمایید 

 ها درباره سرخک برطرف کنند؟نگرانی خانواده میتوانند چگونه مدارس  .7
کند از خود، عزیزانشان و خانواده کمک میاکسیناسیون اعضای  که  مطمئن باشندقابل پیشگیری است.  MMRسرخک با واکسن  که   کنیدتأکید 

 دیگران در مقابل بیماری محافظت نمایند.
در تالش است با اقدامات زیر از ابتالی افراد به سرخک و شیوع آن  لس انجلس حومهها در خصوص اینکه اداره بهداشت عمومی به خانواده 

:دیاطالع بده  جلوگیری نماید

حومهتحقیقات بر روی همه موارد مبتال به سرخک در  •

شناسایی افرادی که ممکن است با فرد مبتال در تماس بوده باشند •

 های بهداشتی درباره عالئم سرخک، تشخیص و گزارش آندهندگان مراقبتآموزش ارائه •

ه نشده که ممکن است با فرد مبتال به سرخک در یا محدود کردن حضور افراد واکسین MMRاجرای تدابیر مصونیتی مانند تزریق واکسن  •
 اند در مدرسه و محل کارتماس بوده

 گزارش موارد بیماری به اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا تا آنها قادر شوند اثر سرخک در سراسر ایالت را تحت نظر داشته باشند •

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip

