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متي يأتي موسم اإلنفلونزا؟ 
يمكن أن تظهر اإلنفلونزا خالل أي وقت من العام، ولكنها تصل إلى ذروتها عادًة بين شهري ديسمبر وفبراير. يمكن أن تبدأ مبكًرا بحلول أكتوبر وتستمر 

حتى مايو. فيروسات اإلنفلونزا تتغير باستمرار. يمكن أن تتغير من موسم إلى الموسم الذي يليه أو حتى أن تتغير أثناء موسم اإلنفلونزا. وبعض مواسم 
اإلنفلونزا تكون معتدلة واألخرى تكون حادة، ولكنك قد تكون معرًضا لخطر اإلصابة باإلنفلونزا كل عام.  

عادًة ما يحمي لقاح اإلنفلونزا من عدة أنواع من اإلنفلونزا. وحتى إذا لم يكن اللقاح متطابًقا 
تماًما، فسيظل ذا فوائد. تلقيك اللقاح السنوي لإلنفلونزا يمكنه أن ُيقلل من الحدة الفعلية 

إلصابتك بالمرض. 

 

من يجب أن يتلقى التطعيم؟
كل شخص عمره ستة أشهر أو أكبر يجب أن يتلقى حقنة التطعيم ضد اإلنفلونزا. وتوجد 

استثناءات قليلة جًدا. تكلم مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة حول الخيار األفضل لك 
وألسرتك من لقاحات اإلنفلونزا. 

 http://www.cdc.gov/flu/protect/whoshouldvax.htm#egg-allergy ويمكنك أيًضا أن تقوم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي
لتعرف المزيد من المعلومات حول أنواع التطعيمات وأيها قد يكون األفضل بالنسبة لك. 

ما هي “اإلنفلونزا؟”
اإلنفلونزا الموسمية، "اإلنفلونزا"، هي مرض يسببه أحد الفيروسات. ُيمكن ألي 
شخص في أي ُعمر أن ُيصاب باإلنفلونزا. ُيصيب الفيروس جهازك التنفسي - 

األنف والحلق والرئتين. وبعكس حاالت الُزكام الشائعة، ُيمكن لإلنفلونزا أن 
تجعلك مريًضا للغاية أو حتى أن تتسبب في حاالت مهددة للحياة. هناك أنواع 
مختلفة تنتشر كل عام من فيروس اإلنفلونزا، ولذلك يختلف كل موسم إنفلونزا 
عن اآلخر. أفضل طريقة للوقاية من اإلنفلونزا هي تلقي تطعيم اإلنفلونزا كل 

 عام. ابق على اطالع بشأن اإلنفلونزا الموسمية عبر هذا الموقع
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كيف تنتقل اإلنفلونزا:
يمكن أن تنتقل اإلنفلونزا من شخص إلى آخر، من على ُبعد يصل إلى ستة أقدام. 

تنتقل اإلنفلونزا عندما يقوم الناس بالعطس أو السعال أو التحدث أو عن طريق لمس 
سطح ُملوث بفيروس اإلنفلونزا ثم لمس فمك أو أنفك. يمكن أن يكون البالغون 

األصحاء قادرين على نقل العدوى إلى آخرين خالل مدة تتراوح بين يوم واحد قبل 
بدء ظهور األعراض عليهم وتصل إلى خمسة إلى سبعة أيام من بعد إصابتهم. 

ويمكن أن ينقل األطفال الفيروس لمدة تزيد عن سبعة أيام. وحيث إن األعراض تبدأ 
في الظهور بعد يوم إلى أربعة أيام من إصابتك بالعدوى، فيمكنك أن تنقل عدوى 

اإلنفلونزا قبل حتى أن تعرف أنك مريض. وبعض األشخاص المصابين بالعدوى قد 
ال تظهر عليهم أعراض – ولكن يظل بإمكانهم نقل فيروس اإلنفلونزا.

أعراض اإلنفلونزا:
 عادًة ما تأتي اإلنفلونزا بشكل مفاجئ. 

غالًبا ما يشعر األشخاص المصابون باإلنفلونزا ببعض أو بجميع هذه األعراض:

•  الُحّمى أو الشعور بأنه محموم/بالقشعريرة 	
)ليس كل شخص مصاب باإلنفلونزا ُيصاب بالُحّمى(

• السعال	
• التهاب الحلق	
• سيالن أو انسداد األنف	

معظم األشخاص الذين ُيصابون باإلنفلونزا سيتعافون خالل بضعة أيام قليلة إلى أقل من أسبوعين. وقد يتعرض األفراد المصابون بمشاكل صحية مزمنة 
مثل الربو وفشل القلب االحتقاني لتفاقم أعراض هذه األمراض أثناء إصابتهم باإلنفلونزا. 

متى تتصل بطبيبك:
معظم األشخاص المصابين باإلنفلونزا ُيصابون بنوع خفيف منها وال يحتاجون إلى رعاية طبية أو أدوية. إذا 

كنت تعاني من  أعراض اإلنفلونزا فيجب أن تبقى في المنزل. ابق بعيًدا عن األشخاص اآلخرين إال عند 
الحصول على الرعاية الطبية. استخدم غرفة الطوارئ فقط إذا كنت مريًضا للغاية أو إذا ظهرت عليك 

العالمات التحذيرية في حاالت الطوارئ لمرض اإلنفلونزا. 

بعض األشخاص يكونون معرضين لخطر كبير لإلصابة بمضاعفات خطيرة لإلنفلونزا. وهذا 
يشمل األطفال الصغار واألشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاًما أو أكبر والسيدات 

الحوامل واألشخاص المصابين بحاالت طبية معينة. إذا كنت ضمن المجموعة المعرضة لخطر 
كبير وظهرت عليك أعراض اإلنفلونزا، فمن األفضل لك أن تتصل بطبيبك. إذا كانت لديك 

أعراض اإلنفلونزا وكنت تنتمي إلى مجموعة ُمعرضة لخطر كبير لإلصابة بالمرض أو كنت 
مريًضا للغاية أو إذا كنت قلًقا حيال مرضك، فاتصل بطبيبك. 

• آالم العضالت أو الجسم	
• الُصداع	
• التعب )اإلرهاق(	
• بعض األشخاص قد يعانون من التقيؤ واإلسهال، بالرغم 	

من أن هذا شائع في األطفال أكثر من البالغين.



عالج اإلنفلونزا: 
سُيقرر طبيبك ما إذا كان سُيجري عليك اختبار اإلنفلونزا. يمكن أن يقوم الطبيب بتشخيصك بناًء على األعراض التي ُتظهرها فقط أو يمكنه أن يستخدم 
اختباًرا. يمكن أن يصف طبيبك عقاقير مضادة للفيروسات لمعالجة اإلنفلونزا. وهذه العقاقير يمكنها أن تجعلك أفضل بشكل أسرع وقد تمنع المضاعفات 

الخطيرة أيًضا. 

يجب أال تغادر المنزل لمدة 24 ساعة على األقل بعد زوال الحمى إال لكي تذهب لتلقي الرعاية الطبية. من المفترض أن تزول الحمى لديك دون استخدام 
األدوية التي ُتقلل من آثار الحمى، مثل ®Tylenol. يجب أال ُتغادر المنزل لتذهب إلى العمل أو المدرسة أو السفر أو التسوق أو المناسبات االجتماعية أو 

التجمعات العامة.

كيف يمكنني المساعدة في منع انتشار اإلنفلونزا؟
Vaccinate! التطعيم هو أهم شيء يمكنك أن تفعله لوقاية كٍل من نفسك واآلخرين من اإلصابة بالمرض. 

ويمكنك أيًضا ممارسة العادات الحميدة لتساعد في منع انتشار اإلنفلونزا:

قلل من التواصل!  حاول أن تتجنب التواصل عن قرب مع األشخاص 
المرضى. إذا كنت مريًضا، فقلل التواصل مع اآلخرين بأكثر قدر ممكن 

حتى ال ُتصيب شخًصا آخر بالعدوى.

ابَق بالمنزل! ال تغادر المنزل لمدة 24 ساعة على األقل بعد زوال 
الُحمى، إال لغرض تلقي الرعاية الطبية أو من أجل ضروريات أخرى. 
من المفترض أن تزول الحمى لديك دون استخدام األدوية التي ُتقلل من 

آثار الُحمى.

ال تلمس! تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك. فالجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

استخدم تلك المناديل! قم بتغطية فمك وأنفك باستخدام منديل عند السعال 
أو العطس. ألِق بالمنديل في سلة المهمالت بعد أن تستخدمه. إذا لم يكن 
لديك منديل، فال تقم بالعطس في يديك! قُم بالعطس في أعلى أكمامك أو 

كوعك.

اغسل! اغسل يديك كثيًرا بالصابون والماء. إذا كان الصابون والماء غير 
متاحين، فاستخدم سائل فرك اليدين الُمحتوي على الكحول.

قُم بالتنظيف! قُم بتنظيف وتطهير األسطح واألغراض التي ُيحتمل أن 
تكون تلوثت بجراثيم مثل اإلنفلونزا.

احرص على متابعة مسؤولي الصحة العامة! في حالة انتشار وباء اإلنفلونزا أو ظهور مرض آخر، فقم باتباع نصيحة إدارة الصحة العامة. وقد تتضمن 
هذه النصيحة معلومات عن كيفية زيادة المسافة بين الناس ومعلومات عن اإلجراءات األخرى.

www.cdc.gov/flu :لمزيد من المعلومات، ُيرجى الذهاب إلى الموقع اإللكتروني

حملة تطعيم جميع سكان نيويورك هي مبادرة لـ County Health Officials في نيويورك 
)NYSACHO( لتوحيد جهود المرضى واآلباء ومقدمي الرعاية وشركاء الحملة لرفع الوعي بالحاجة 

إلى التطعيم طوال الحياة—من الطفولة وحتى سنوات العمر المتقدمة. 

التمويل لهذه الحملة أصبح ممكًنا بفضل اإلسهام الجزئي لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. 
اآلراء التي تم التعبير عنها في المواد المكتوبة ال تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لوزارة 

.Department of Health and Human Services الصحة والخدمات اإلنسانية
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