Informácie pre osoby cestujúce do oblastí s lokálnym výskytom vírusu
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Osoby cestujúce do krajín s lokálnym výskytom vírusu Zika, by mali byť informované o aktuálnom výskyte
ohniska nákazy vírusom Zika. Zoznam oblastí postihnutých počas posledných deviatich mesiacov je k
dispozícii na webovej lokalite so zoznamom krajín s hláseným potvrdeným lokálnym výskytom nákaz vírusom
Zika.



Osoby cestujúce do týchto krajín by mali dodržiavať osobné preventívne opatrenia zabezpečujúce ochranu
pred uštipnutím komárom vo vnútorných i vonkajších priestoroch, najmä od východu do západu slnka, kedy
sú komáre najaktívnejšie:
o

Používajte repelenty proti komárom v súlade s pokynmi uvedenými na etikete výrobku. Repelent na
báze DEET sa neodporúča pre deti do veku troch mesiacov, ale tehotné ženy ho môžu používať.

o

Noste košele s dlhými rukávmi a dlhé nohavice, a to najmä počas hodín, keď je druh komárov
prenášajúcich vírus Zika (Aedes) najaktívnejší.

o

Spite alebo odpočívajte v chránených alebo klimatizovaných miestnostiach, v opačnom prípade
používajte moskytiéry, a to aj počas dňa.



Tehotné ženy, osoby, ktoré trpia poruchami imunity alebo závažnými chronickými ochoreniami alebo ktoré
cestujú s malými deťmi, by sa mali pred vycestovaním poradiť s lekárom alebo požiadať o poradenstvo na
klinike cestovnej medicíny s cieľom získať odporúčania o používaní repelentov a iných preventívnych
opatrení.



Cestujúcim, u ktorých sa do troch týždňov od návratu z postihnutej oblasti prejavia symptómy kompatibilné
s nákazou vírusom Zika, odporúčame kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
a informovať ho o svojej nedávnej ceste.



Tehotné ženy, ktoré cestovali do oblastí, kde dochádza k šíreniu vírusu Zika, by mali o tejto ceste informovať
počas svojich predpôrodných kontrol, aby mohli byť náležite vyšetrené a sledované.

1

Vyhlásenie sa zakladá na článku 11 rozhodnutia 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach
zdravia („Koordinácia reakcie“) a môže byť prispôsobené potrebám a okolnostiam členských štátov.

