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Інформаційний лист про вірус віспи мавп, що 
передається людині (hMPXV)  

 

Мавпяча віспа – це захворювання людини, спричинене вірусом мавпячої віспи (hMPXV). Вірус hMPXV 
належить до сімейства вірусів, які викликають віспу, і був відомий раніше. Але в 2022 році його виявили в 
країнах, які зазвичай не повідомляли про вірус, в тому числі в США та Канаді. Цей спалах ще й досі вивчають. 

Як вірус поширюється? 
hMPXV може бути переданий будь-кому під час близького, а часто безпосереднього контакту з 
інфікованою людиною. Це включає: 

• Прямий контакт із ділянкою висипу, виразками або струпами. Наприклад, під час сексуального, 
інтимного або іншого контакту вашої шкіри із шкірою партнера.  

• Велика кількість дихальної рідини, наприклад, слина (мокротиння), внаслідок близького контакту 
обличчям до обличчя протягом тривалого часу. Наприклад, під час поцілунків, обіймів або 
проживання з людиною з hMPXV.  

• Прямий контакт із матеріалами, які контактували із біологічними рідинами або виразками, 
наприклад, одяг або білизна. 

Вірус може передаватися іншим людям з моменту появи симптомів до загоєння всіх виразок і 
формування свіжого шару шкіри, що може тривати кілька тижнів. 

Люди, інфіковані hMPXV, повинні уникати контакту з тваринами, включаючи домашніх тварин, худобу та 
дику природу, оскільки він може передаватися між тваринами та людьми.  

Симптоми 
Найпоширенішим симптомом є висип, який може виглядати як прищі, пухирі або виразки. Інші 
симптоми можуть включати лихоманку, головний біль, болі в м’язах, болі в спині, збільшення 
лімфатичних вузлів, озноб і виснаження перед появою висипу. 

Стан більшості людей покращується через два-чотири тижні без лікування. Однак симптоми можуть бути 
тяжкими, а також можуть залишатися постійні рубці від висипу.  

Що можуть зробити мешканці Вермонту? 
• Дізнайтеся, чи маєте ви право на вакцинацію, на веб-сайті healthvermont.gov/hMPXV. 

(посилання англійською мовою) 
• Якщо у вас є висип або інші симптоми hMPXV, навіть якщо ви думаєте, що не контактували ні з 

ким, у кого він є, поговоріть зі своїм медичним працівником і уникайте контакту з іншими 
людьми та тваринами. Зателефонуйте за номером 2-1-1, якщо вам потрібно зв’язатися із 
лікарем.  

• Зрозумійте, що певні ситуації більш ризиковані, ніж інші. Наприклад, до діяльності з підвищеним 
ризиком відноситься сексуальний чи інтимний контакт або танці в людному місці із людиною з 
мінімальною кількістю одягу. Дуже малоймовірно заразитися hMPXV під час примірки одягу в 
магазині, подорожі в аеропорту, купання в громадському басейні або шопінгу. 

Дізнайтеся більше інформації на веб-сайті HealthVermont.gov/hMPXV

http://www.healthvermont.gov/hMPXV


 108 Cherry Street, Burlington, VT 05401   802-863-7200  www.healthvermont.gov 

English 

Monkeypox is a disease caused by the human monkeypox virus (hMPXV). It is part of the same family as 
the virus that causes smallpox. hMPXV is not new, but in 2022 it was found in countries that have not 
commonly reported the virus, including the U.S. and Canada. We are still learning about this outbreak. 

How it spreads 
hMPXV can spread to anyone through close, and often skin-to-skin, contact with someone who is 
infected. This includes: 

• Direct contact with a rash, sores, or scabs. For example, during sexual, intimate, or other 
skin-to-skin contact.  

• Large respiratory fluids, like saliva (spit), from close, face-to-face contact over a longer 
period of time. For example, when kissing, cuddling or living with someone with hMPXV.  

• Direct contact with materials that have touched body fluids or sores, such as clothing or 
linens. 

The virus can spread to others from the time symptoms start until all sores have healed and a 
fresh layer of skin has formed, which can take several weeks. 

People infected with hMPXV should avoid contact with animals, including pets, livestock, and 
wildlife, because it can spread between animals and humans.  

Symptoms 
The most common symptom is a rash, which might look like pimples, blisters or sores. Other 
symptoms might include fever, headache, muscle aches, backaches, swollen lymph nodes, chills 
or exhaustion before a rash. 

Most people get better in two to four weeks without medical treatment. However, symptoms can 
be painful, and people might have permanent scarring from the rash.  

What Vermonters Can Do 
• Find out if you are eligible for vaccination at healthvermont.gov/hMPXV. (Link in English) 
• If you have a rash or other symptoms of hMPXV, even if you don’t think you’ve had contact 

with someone who has it, talk to your health care provider and avoid contact with other 
people and animals. Call 2-1-1 if you need to be connected to care.  

• Understand that some situations are riskier than others. For example, higher risk activities 
include sexual or intimate contact, or dancing in a crowded area with little clothing. It is very 
unlikely to get hMPXV from trying on clothes at a store, traveling in an airport, swimming in 
a public pool or shopping. 

Learn more at HealthVermont.gov/hMPXV 

http://www.healthvermont.gov/hMPXV
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