
 

التطعيم ضد فيروس التهاب الدماغ الياباني 

(JEV) 
 

 (. JEVالتهاب الدماغ الياباني هو مرض نادر ولكنه خطير يسببه فيروس التهاب الدماغ الياباني )

 تم العثور على الفيروس مؤخرا في جنوب أستراليا. 

 إذا لدغتك بعوضة مصابة.   JEV التهاب الدماغ الياباني يمكنك التقاط

 من تناول اللحوم.  JEV التهاب الدماغ الياباني من أشخاص آخرين. ال يمكنك التقاط JEV  التهاب الدماغ الياباني ال يمكنك التقاط

 ض األشخاص بالحمى والصداع.ال يمرضون جدا. يمكن أن يصاب بع JEV  التهاب الدماغ الياباني معظم الناس الذين لديهم عدوى

الدماغ. يمكن أن يسبب التهاب الدماغ ضررا دائما في شخص يصابون بالفيروس سيصابون بالتهاب الدماغ ، والذي يسبب التهاب  100من كل  1حوالي 

 للجهاز العصبي. يمكن أن يسبب الوفاة في بعض األحيان.

 احم نفسك وعائلتك من خالل الحصول على التطعيم 

 مجانا. أنت مؤهل للحصول على اللقاح المجاني إذا:  JEV التهاب الدماغ الياباني لبعض األشخاص في جنوب أستراليا الحصول على لقاحيمكن 

 الرموز البريدية أدناه   مناطق في تعمل عيش أو  ت ☐

 و

 . معظم األيامفي خارج في الساعات   4قضاء ما ال يقل عن تقوم ب □

 أكبر مدينة في المنطقة  الرمز البريدي أكبر مدينة في المنطقة  الرمز البريدي مدينة في المنطقة أكبر  الرمز البريدي

5214 Goolwa    5320 جوولوا Morgan  5342 مورغان Monash    موناش 

5238 Mannum    5321 مانوم Cadell     5343 كاديلل Berri          بيري 

5253 Murray Bridge 5322 مارري بريدج Qualco    5343 كوالكو Gerard جيرارد       

5254 Murray Bridge 5330 مارري بريدج Waikerie وايكري      5344 Glossop جلوسوب     

5256 Milang      5331 ميالنج Kingston-on-Murray 
 كينغستون اون مارري 

5345 Barmera بارميرا      

5259 Lake Alexandrina 
اليك الكسندرينا    

5332 Moorook موروك     5346 Cobdogla  كوبدوجال 

5259 Raukkan راوككان        5333 Loxton    5353 لوكستون Cambrai* كمبراي      

5260 Tailem Bend   5340 تايلم بند Paringa     5354 بارينغا Swan Reach  سوان ريتش 

5264 Meningie      5341 مينينجي Renmark   5357 رينمارك Blanchetown بالنشتاون       

 * بما في ذلك فقط المنطقة الواقعة شرق طريق ريدلي / طريق هاف واي هاوس ولكن بما في ذلك محليات سيدان وكامبراي. 

للحصول  مؤهلون هم أيضا   Lake Plains اليك بالنز و Mulgundawa  مالجونداواو Naipa  نايبا و Finniss فينيس األشخاص الذين يعيشون في
 . على اللقاح

 [  www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccineللعثور على مكان يمكنك فيه الحصول على لقاح مجاني   االلكترونيموقع  الانتقل إلى  

آمنة وفعالة. وقد استخدمت اللقاحات لسنوات عديدة من قبل األشخاص الذين يعيشون في جزر مضيق توريس وجنوب   JEV التهاب الدماغ الياباني لقاحات

 شرق آسيا ويسافرون إليها.  

 .JEV التهاب الدماغ الياباني  تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول لقاح

 

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

