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 :العامةبافلو  مدارس مجتمعفي اعزائنا 

 Destiny's مطعم في الغذائية الخدمات عمال أحد أن (ECDOH) إيري مقاطعة في الصحة دائرة أبلغت 

Restaurant ، 2383 الذي يقع في Fillmore Avenue ، فيروس زبائن الىالو العمل زمالء عرض قد يكون ربما 

فين للعام ال مارسشهر آذار /  الحادي عشر من و فبراير شباط/من شهر تسعة بوم  بينللفترة  (Aي )الوبائ الكبد التهاب

 .BPS ة افلو العاممدارس ب مجتمع أعضاء لدى مشهوراخذ الطعام  وهو هو لالكل في الداخل او  مطعمال  .وتسعة عشر

 مارس وم الثالث عشر من شهر آذار/في ي المجانية التطعيم عيادات ECDOH إيري مقاطعة في الصحة دائرة تحفست

 عدب الثالثة الساعة من ،للعام الفين وتسعة عشر مارس /شر من شهر آذارعاليوم الرابع  و ن وتسعة عشرللعام الفي

 ,Chalmers Avenue 70 العنوانفي  ،   Elim Christian Fellowship يفوذلك  مساء   الساعة الثامنة إلىالظهر

Buffalo, NY 14214   السابع والعشرين من شهر شباط/ بينللفترة ما  المطعم في الطعام تناولوا الذين ألولئك 

 الذين أولئك يكون قد ، ECDOH لمسؤولي فق او. للعام الفين وتسعة عشر مارس الحادي عشر من شهر آذار/ و فبراير

 لن لكنو وا عرضتقد  فبراير ستة وعشرين شباط/ و فبراير يوم تسعة شباط/ بين Destiny في مطعم الطعام تناولوا

 نع بحث ا وعائالتهم أنفسهم مراقبة علىنشجعهم نحن  ، التعرض هذا من العدوى لمنع A الكبد التهاب لقاح من واستفيدي

اخمسين  لمدة األعراض  فيروسبباالصابة  توحي بأعراض يصابون الذين أولئك. في ذلك المطعم الطعام تناول بعد يوم 

 .طبي تقييم عن البحث عليهم ينبغي A الوبائي الكبدي االلتهاب

 :وتطعيم سريع فحص على للحصول بالتسجيل للناس( أدناه) المقاطعة موقع على الموجود الرابط يسمح

http://www2.erie.gov/health/index.php?q=hep-vaccine-clinic 

 شخص  براز من صغيرة بكميات ملوثة منتجات صشخال يشرب أو يأكل عندما عادة (A) الوبائي الكبد التهاب ينتقل

 لمراكز ا  وفق ، الداكن والبول واليرقان والغثيان البطن وآالم الشهية وسوء بالتعب المرض هذا يتميز. بالفعل مصاب

 لمركز وفق ا ،التعرض من أسابيع أربعة حوالي بعد غالب ا األعراض تحدث. منها والوقاية األمراض على السيطرة

 .ال تظهر عليهم االعراض  سنواتست  سن دون األطفال معظم. األمراض على السيطرة

 يجب لذلك ،وتسعونواربعة  مائةالف وتسع عام منذ( A) الوبائي الكبد التهاب ضد روتيني بشكل األطفال تحصين تمي

 استجابة   جتُنتالتي  المضادة األجسام .التطعيم قبل طفلك تلقيحات سجل على للحصول أسرتك طبيب مع مكالمة إجراء

 يرجى ،الهامة الصحية المشكلة هذه حول المعلومات من مزيدلل. الحياة مدىتستمر  (A) يالوبائ الكبد التهاب لعدوى

 :على ECHD موقع على االطالع

erie.gov/healthسبعة سبعة ستة تسعة-نية خمسة ثمانيةثما -تصال بالرقم : سبعة واحد ستة. او ال 
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https://milton-web.wnyric.org/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cDovL3d3dzIuZXJpZS5nb3YvaGVhbHRoL2luZGV4LnBocD9xPWhlcC12YWNjaW5lLWNsaW5pYw%3D%3D&_s=YnVmZmFsbw%3D%3D&_c=f3d9bf06
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