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Επιδθμία κίτρινου πυρετοφ είναι ςε εξζλιξθ ςτθ Βραηιλία. Από τον Ιοφλιο 2017 ζωσ τισ 13 Μαρτίου 

2018 ανακοινϊκθκαν 920 επιβεβαιωμζνα κροφςματα ςτισ περιοχζσ Minas Gerais (415 κροφςματα, 

130 κάνατοι), São Paolo (376 κροφςματα, 120 κάνατοι), Rio de Janeiro (123 κροφςματα, 49 κάνατοι), 

Espirito Santo (5 κροφςματα) και Distrito Federal (1κροφςμα, 1 κάνατοσ), ςυμπεριλαμβανομζνων 

300 κανάτων.  
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Για το λόγο αυτό ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (ΠΟΤ) ςυνιςτά τον εμβολιαςμό ζναντι του 

κίτρινου πυρετοφ ςε ταξιδιϊτεσ προσ τισ περιςςότερεσ περιοχζσ ςτθ Βραηιλία: 

http://www.who.int/ith/updates/20180116/en/. 

Επιπλζον, ςτθν πολιτεία του São Paolo, δεδομζνθσ τθσ αυξθμζνθσ δραςτθριότθτασ του ιοφ του 

κίτρινου πυρετοφ, ο ΠΟΤ ςυνιςτά τον εμβολιαςμό ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ πολιτείασ. 
 

Επιπλζον, αναφζρκθκαν επιβεβαιωμζνα κροφςματα κίτρινου πυρετοφ ςε μθ εμβολιαςμζνουσ 

ταξιδιϊτεσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο (1), ςτθ Γαλλία (1), ςτθν Ολλανδία (1), ςτθν Αργεντινι (4), ςτθ 

Χιλι (3), ςτθ Ρουμανία (1) και ςτθν Ελβετία (1). Οι περιοχζσ μετάδοςθσ του νοςιματοσ είναι υπό 

διερεφνθςθ και περιλαμβάνουν τισ εξισ περιοχζσ: Mairiporã/Atibaia, São Paolo (1 κροφςμα), Ilha 

Grande/Angra do Reis, Rio de Janeiro (8 κροφςματα), Brumadinho, Minas Gerais (1 κροφςμα). 

 

Οδηγίεσ  

Οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι ότι θ νόςοσ μεταδίδεται μζςω διγματοσ 

μολυςμζνου κουνουπιοφ και να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν - Προςταςία από τα 

ζντομα.  

Σο εμβόλιο του κίτρινου πυρετοφ ςυςτινεται ςε όλουσ τουσ ταξιδιϊτεσ ≥9 μθνϊν, τουλάχιςτον 10 

θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, που κα επιςκεφκοφν περιοχζσ με κίνδυνο μετάδοςθσ του ιοφ του 

κίτρινου πυρετοφ. Μία δόςθ εμβολίου κίτρινου πυρετοφ εγκεκριμζνου από τον ΠΟΤ παρζχει επαρκι 

προςταςία εφ’ όρου ηωισ και δεν χρειάηεται αναμνθςτικι δόςθ.  

Επίςθσ, οι ταξιδιϊτεσ ςυνιςτάται να είναι ενθμερωμζνοι για τα ςθμεία και τα ςυμπτϊματα του 

κίτρινου πυρετοφ και να αναηθτιςουν άμεςα ιατρικι φροντίδα κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και 

επιςτρζφοντασ από περιοχι με κίνδυνο μετάδοςθσ του ιοφ του κίτρινου πυρετοφ.  

φμφωνα με τον ΠΟΤ δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςε ςχζςθ με το εμπόριο ι τα ταξίδια.  
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