
الحصبة
ميكن أن تكون الحصبة خطرية، خصوًصا بالنسبة لألطفال. احِم طفلك 

.)MMR( بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة األملانية

الطفح الجلدي،الطفح الجلدي،
احمرار العيننياحمرار العينني

تم نسخ الرسومات بإذن من قسم التحصني التابع لوزارة الصحة العامة يف كاليفورنيا.

األعراض: اتصل مبقدم الرعاية الصحية املتابع لك إذا ظهرت عليك أو عىل طفلك أعراض - وابق يف 
املنزل وتجنب استقبال الزوار حتى ترى طبيبًا.

رشح األنف،رشح األنف،الُحمىالُحمى
 السعال السعال
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امنع الحصبة.
.)MMR( تفىش مرض الحصبة يف وسط أوهايو. احِم أرستك بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة األملانية

احصل عىل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األملانية )MMR( من:
مقدم الرعاية الصحية املتابع لك	 

(614) 645-8180 - Columbus Public Health   •

(614) 525-3719 - Franklin County Public Health   •

(614) 235-5555 - Heart of Ohio Family Health Centers   •

(614) 274-1455 - Lower Lights Christian Health Center   •

(614) 224-6617 - Lutheran Social Services Faith Mission Health Center   •

(614) 722-6200 - Nationwide Children’s Hospital Primary Care Centers   •

(614) 645-5500 - PrimaryOne Health Centers   •

(614) 225-0990 - Southeast Healthcare Services   •

صيدلية بيع بالتجزئة أو عيادة رعاية مالمئة )مثل Walmart، أو CVS، إلخ(	 

تعرَّف عىل املزيد يف 

 columbus.gov/measles

.myfcph.org/measles و

تم التحديث يف 11/2022
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