איר קענט פארמײדן די פארשפרײטונג פון מיזעלס אין זומער קעמפ
מיזעלס איז העכסט אנשטעקיג און קען זיך גאר גרינג פארשפרײטן אין קעמפ .װען א מענטש װאס איז קראנק מיט
מיזעלס הוסט אדער ניסט ,איז דער װירוס ארױס אין די לופט װאו עס קען בלײבן במשך צװײ שעה .די װאס זענען נישט
אימיון קענען באקומען מיזעלס אױב זײ זענען אין יענע געגנט .מענטשן װאס באקומען מיזעלס קענען זײן גאר קראנק
און װעלן נישט קענען בלײבן אין קעמפ.

באשיצט זיך ,אײער משפחה און די קאמיוניטי דורך פאלגן די  5שריט׃
 .1װערט געװאױר צי איר און אײער משפחה זענען אימיון.
איר װערט גערעכענט אימיון אױב איר׃
• זענט געבױרן געװארן בעפאר ,1957
האט א געשריבענע רעקארד פון  1אדער  2דאזעס פון מיזעלס־
•
אנטהאלטנדע װאקסין (אנגעװיזן אױף עלטער) ,אדער
•
האט א לעבארעטארי טעסט װאס צײגט אז איר זענט אימיון.
אױב איר זענט נישט זיכער איבער אימוניטעט ,רעדט מיט אײער
העלט קעיר פראװײדער אײדער איר פארט אין קעמפ.

 .2אױב איר זענט נישט אימיון ,װאקסינירט זיך.

 .4בלײבט אינדערהײם אױב איר זענט קראנק.

װײל מיזעלס פארשפרײט זיך שנעל און איז אנשטעקיג אפילו אײדער
דער אױסשלאג הײבט זיך אן ,בלײבט אינדערהײם בײם ערשטן צײכן
פון פיבער אדער הוסט .קומט נישט אין קעמפ .עס איז װיכטיג צו
פארמײדן די פארשפרײטונג פון מיזעלס צו אנדערע מענטשן.

 .5רופט אײדער איר זוכט מעדיצינישע הילף .

אױב איר מײנט אז עמיצער האט מיזעלס ,רופט אײדער איר זוכט
מעדיצינישע הילף כדי דער אפיס ,קליניק אדער עמערדזשענסי
רום זאל נעמען מאסנאמען אז אנדערע מענטשן זאלן נישט
אױסגעשטעלט װערן צו מיזעלס.

צװײ דאזעס פון די ( MMRמיזעלס ,מאמפס ,רובעלא) װאקסין װעלן
צושטעלן די בעסטע באשיצונג קעגן די מיזעלס .מאכט זיכער אז
יעדער אײנער אין די משפחה איז געהעריג װאקסינירט אדער אימיון
אײדער מען פארט אין קעמפ.

 .3ווייסט וואס זענען די צייכנס און סימפטאמען פון
מיזעלס.

סימפטאמען באװײזן זיך אין אומגעפער  7ביז  14טעג נאך
אױסגעשטעלט װערן ,אבער עס קען נעמען אפילו  21טעג .זײ הײבן זיך
אן מיט א הױכע פיבער ,הוסט ,רינענדיגע נאז און רױטע/װאסערדיגע
אױגן .אן אױסשלאג הײבט זיך אן געװענליך אין  2ביז  4טעג נאכ’ן
אנפאנג פון די פיבער ,פארשפרײטנדיג זיך פון פנים און האלדז אױפ’ן
קערפער ,ארעמס און פיס .סײ װעלכעס קינד װאס שפירט זיך קראנק
זאל מעלדן א העלט אדער קעמפ דירעקטאר פאר זאפארטיגע
מעדיצינישע באהאנדלונג און צו באשיצן אנדערע קעמפערס.

רופט אײער העלט פראװײדער אדער אײער ארטיגן העלט דעפארטמענט אױב
איר דארפט א װאקסין אדער װילט זיך לערנען מער איבער פארמײדן מיזעלס.
מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען אױך אױף׃
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