Circular No) 2022 / 113 ( تعميـــــم رقـم
Date: 20/05/2022

To: All Healthcare Providers in the Emirate of
Abu Dhabi

Subject: Alert on Monkeypox Outbreak.

Greetings,
We would like to extend you our greetings
wishing you all the best and success.
The health authorities of United Kingdom
notified WHO of an outbreak of monkeypox
since 6th May. It transpired that the index case
had recent travel history to Nigeria. Other cases
were also reported in United States, Canada,
Spain, Italy and Sweden. Majority of cases which
were notified since May 2022 don’t have travel
history to endemic areas.
Monkeypox is a sylvatic zoonosis with incidental
human infections that usually occur sporadically
in Central and West Africa and is occasionally
exported to other regions. Incubation period
ranges from 6 – 13 days, but can be from 5 – 21
days.
Signs and symptoms:
Usually starts with unspecific symptoms like
fever, myalgia, headache, followed by
lymphadenopathy. During 1 to 3 days a rash
normally appears starting in the face then
distributed in the rest of the body.
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 جميع مزودي الرعاية الصحية يف إمارة/السادة
أبوظب
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 تنبيه بشأن تفش ي جدري القردة:املوضوع

،،، تحية طيبة وبعد
ً
 يسرنا أن نتقدم لكم بخالص التحية والتقدير،بداية
.متمنين لكم دوام التوفيق والسداد
أخطرت الجهات الصحية يف المملكة المتحدة منظمة
بتفش حاالت جدري القردة منذ تاري خ
الصحة العالمية َّ ي
الت تم اإلبالغ عنها
 وقد تبي أن الحالة األولية ي. مايو6
 كما تم اإلبالغ عن حاالت.لديها تاري خ سفر إىل نيجييا
 إيطاليا، اسبانيا، كندا،أخرى يف الواليات المتحدة
الت تم اإلبالغ عنها منذ
 علما بأن أغلب الحاالت ي.والسويد
الت يستوطن
 ليس لها أي تاري خ سفر للمناطق ي2022 مايو
.فيها المرض
حيوان المنشأ مع عدوى
وس
ي
جدري القردة هو مرض في ي
بشية عرضية وينتش يف وسط وغرب أفريقيا ويتم
 تياوح فية.تصديره يف بعض األحيان إىل مناطق أخرى
ً 13  إىل6 حضانة جدري القرود من
يوما ولكن يمكن أن
ً 21  إىل5 تياوح فية الحضانة من
.يوما
:العالمات واألعراض
، آالم يف العضالت،تبدأ عادة أعراض غي محددة كالحىم
 أيام3  وخالل يوم إىل.صداع يتبعه اعتالل الغدد اللمفاوية
يظهر طفح جلدي يبدأ عادة يف الوجه لينتش يف بقية
.أجزاء الجسم

Transmission:
Infection can be transmitted from affected
animals to human through contact of infected
fluids, bite or scratch.

:انتقال العدوى
قد تنتقل العدوى من الحيوانات المصابة إىل اإلنسان من
ُ خالل مالمسة السوائل
.المعدية أو العض أو الخدش

Monkeypox can also be transmitted directly
from infected person to other humans through
direct contact of skin lesions, body fluids,
respiratory droplets, or indirectly through direct

كما يمكن أن ينتقل جدري القردة بشكل مباش من
الشخص المصاب إىل أشخاص آخرين من خالل االتصال
المباش بالتقرحات الجلدية وسوائل الجسم وقطرات

contact of contaminated materials. It can also
be transmitted by sexual contact.
The probability of importation of cases to the
UAE is high due to the increase in international
travel. Therefore, all healthcare providers must
comply with the following:
 Enhance vigilance to identify cases fitting
the case definition (APP. 1).
 Report any suspected, probable or
confirmed case in the Infectious Disease
Notification
System
(IDN)
under
Occurrence of unusual disease.
 Send clinical rash sample to the reference
lab at Sheikh Khalifa Medical City.

We hope that all will adhere to the above, for
the best interest of work.
For further information, kindly contact
Communicable Disease Department through
email: PHID@adphc.gov.ae
This circular is effective from its issuance date.

 أو بشكل غي مباش عند مالمسة المواد،التنفش
الجهاز
ي
 كما ويمكن انتقال المرض عن طريق االتصال.الملوثة
.الجنش
ي
ً
َّ
إن احتمال استياد الحاالت للدولة مرتفع استنادا إىل
 يتوجب عىل جميع، لذلك.الدوىل
الزيادة يف حجم السفر
ي
:يىل
مقدم الرعاية الصحية االليام بما ي
ي
الحاالت
الت
عىل
للتعرف
اليقظة
مستوى
رفع

ي
.)1 ينطبق عليها تعريف الحالة (مرفق
 اإلبالغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة
ون الخاص باألمراض
ر
عي نظام التبليغ اإللكي ي
Occurrence of ( تحت مسىمIDN) السارية
unusual disease.
المختي
إرسال عينة شيرية من الطفح الجلدي إىل
ر
.المرجع يف مدينة الشيخ خليفة الطبية
ي
للمزيد من المعلومات ر
يرج التواصل مع إدارة المراض
PHID@adphc.gov.ae :ون
عي ر
السارية ر
الييد اإللكي ي
ً
.يدخل هذا التعميم حي التنفيذ اعتبارا من تاري خ صدوره

 ملا فيه مصلحة،آملين من الجميع االلتزام بما ورد أعاله
.العمل

Thanking you for your kind cooperation,,,

،،، شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 جمال محمد الكعبي.د
وكيل دائرة الصحة

Appendix 1 case definition
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WHO Surveillance Case Definition
Suspected case:
An acute illness with clinical features of: fever >38.3⁰C (101⁰F), intense headache,
lymphadenopathy, back pain, myalgia and intense asthenia followed one to three days later
by a progressively developing rash often beginning on the face (most dense) and then
spreading elsewhere on the body, including soles of feet and palms of hands.
Probable case:
A case that meets the clinical case definition, is not laboratory confirmed but has an
epidemiological link to a confirmed or probable case.
Confirmed case:
A clinically compatible case that is laboratory confirmed.

