Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ από ηον ιό Ebola ζηη Γςηική Αθπική
Οδηγίερ για ηο πλήπυμα πλοίος και ηοςρ επιβάηερ
13 Αςγούζηος 2014

ςζηήνεηαι ζε όλοςρ όζοςρ έσοςν ππογπαμμαηίζει ή επιθςμούν να επιζκεθθούν
σώπερ ηηρ Γςηικήρ Αθπικήρ, όπυρ Γοςινέα, Λιβεπία, ιέπα Λεόνε και Νιγηπία να
αποθύγοςν ππορ ηο παπόν αςηή ηην μεηακίνηζη, εθόζον δε ζςνηπέσει πολύ
ζοβαπόρ λόγορ.
ε πεπίπηυζη πος επιβάλλεηαι η ανασώπηζη ππορ ηιρ πποαναθεπθείζερ σώπερ θα
ππέπει να ακολοςθούνηαι οι κάηυθι οδηγίερ.
Επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από ηνλ ηό Ebola είλαη ζε εμέιημε ζηε Δπηηθή Αθξηθή. Έσο
ηηο 9 Απγνύζηνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά ζηε Γνπηλέα, ζηε Ληβεξία, ζηε Σηέξα Λεόλε
θαη ζηε Νηγεξία 1848 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 1013 ζαλάησλ. Σπγθεθξηκέλα,
ζηε Γνπηλέα αλαθέξζεθαλ 506 θξνύζκαηα (362 επηβεβαησκέλα, 133 πηζαλά, 11 ύπνπηα)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 373 ζαλάησλ, ζηε Ληβεξία 599 θξνύζκαηα (158 επηβεβαησκέλα,
306 πηζαλά, 135 ύπνπηα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 323 ζαλάησλ, ζηε Σηέξα Λεόλε
αλαθνηλώζεθαλ

730

θξνύζκαηα

(656

επηβεβαησκέλα,

37

πηζαλά,

37

ύπνπηα),

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 315 ζαλάησλ θαη ζηε Νηγεξία 13 θξνύζκαηα (0 επηβεβαησκέλα, 10
πηζαλά, 3 ύπνπηα) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2 ζαλάησλ.
Οδηγίες
Οη ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη πεξηνρέο ζηε Δπηηθή Αθξηθή ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνύλ
γηα ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola. Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο είλαη πνιύ ρακειόο.
Δελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν.
Ο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο Ebola είλαη κία πνιύ ζπάληα αιιά ζαλαηεθόξνο ηνγελήο ινίκσμε
γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη θαηάζηαζε θνξείαο. Η πεξίνδνο επώαζεο δηαξθεί από 2 έσο 21
εκέξεο θαη αθνινπζείηαη από απόηνκε εκθάληζε πςεινύ ππξεηνύ, κπαιγίαο, δηάξξνηαο,
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θεθαιαιγίαο, θόπσζεο θαη θνηιηαθνύ άιγνπο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη εμάλζεκα,
πνλόιαηκνο θαη επηπεθπθίηηδα. Ο αζζελήο θαζίζηαηαη κνιπζκαηηθόο κόιηο εθδεισζεί ν
ππξεηόο.
Ο ηόο κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ επαθήο κε αίκα, ηζηνύο θαη ζσκαηηθά
πγξά

αζζελώλ

ή

λεθξώλ,

πνπ

λόζεζαλ

από

αηκνξξαγηθό

ππξεηό

Ebola,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επαθήο ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο κνιπζκέλσλ βεινλώλ από
πάζρνληεο. Ο ηόο κπνξεί επίζεο λα κεηαδνζεί κέζσ επαθήο κε λεθξά ή δσληαλά
κνιπζκέλα δώα (π.ρ. πίζεθνη), θαζώο επίζεο θαη κε ζεμνπαιηθή επαθή.
Παξόιν πνπ ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Ebola κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κέζσ αησξνύκελσλ
ζηαγνληδίσλ δελ έρεη αλαθεξζεί πνηέ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, ζπληζηάηαη ε
ρξήζε κάζθαο θαη νθζαικηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο εκθαλίδεη
αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα ή εκεηνύο.
Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηεο λόζνπ θαη λα
ηεξνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Επνκέλσο, πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ άκεζε
επαθή

κε

ζσκαηηθά

πγξά

αζζελώλ

θαη

κε

εξγαιεία

ή

αληηθείκελα

πνπ

έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο. Επηπιένλ, ζπζηήλεηαη ε απνθπγή επαθήο κε δώα.
Σε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ή ακέζσο κεηά
ηελ επηζηξνθή από ρώξα όπνπ αλαθέξνληαη θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο
γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη ην ηαμίδη. Δελ ελδείθλπηαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ
αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola ζε αζπκπησκαηηθνύο ηαμηδηώηεο πνπ επηζηξέθνπλ από ηελ
Αθξηθή ή κεηαλάζηεο.

Κπιηήπια ςποτίαρ για αιμοππαγικό πςπεηό Ebola:
επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα
≥38,6°C

θαη

πνλνθέθαινο,

κπαιγίεο,

έκεηνο,

θνηιηαθό

όπσο ππξεηόο

άιγνο,

δηάξξνηα

ή

αηκνξξαγία πνπ δελ απνδίδεηαη ζε άιιε αηηία (π.ρ. αηκνξξαγηθή δηάξξνηα,
αηκνξξαγία ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ ή/θαη επηπεθπθόησλ, αηκαηνπξία θιπ)
ΚΑΙ
ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαθάησ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο 21 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε
ησλ ζπκπησκάησλ:
o

Έθζεζε ζε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola
(βι. αλσηέξσ γηα ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ).

o

Ταμίδη ή δηακνλή ζε ρώξεο/πεξηνρέο όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα
αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από ηό Ebola (βι. αλσηέξσ).

o

Έθζεζε ζε άγξην δών (π.ρ. λπρηεξίδεο, πξσηεύνληα, ηξσθηηθά) ζε ρώξεο
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όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ από ηό Ebola (βι.
αλσηέξσ).

Υειπιζμόρ επιβάηη ή μέλοςρ πληπώμαηορ με ζςμπηώμαηα ζςμβαηά με
αιμοππαγικό πςπεηό Ebola καηά ηο ηαξίδι με πλοίο:
o

Να απνκνλσζεί ν αζζελήο ζηε θακπίλα ηνπ, αλ δελ ππάξρεη ρώξνο απνκόλσζεο
ζην ηαηξείν ηνπ πινίνπ.

o

Να ελεκεξσζνύλ ηα πξόζσπα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο ή πνπ
κπνξεί λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή ζην ρώξν απνκόλσζήο ηνπ ζρεηηθά κε
ηε λόζν θαη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Ebola.

o

Να δηαηεξεζεί αξρείν κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηα νλόκαηα όισλ ησλ αηόκσλ πνπ
εηζέξρνληαη ζηε θακπίλα.

o

Τα πξόζσπα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνύο ή πνπ κπνξεί λα
έιζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή ζην ρώξν απνκόλσζήο ηνπ (π,ρ. γηα λα
θαζαξίζνπλ ηε θακπίλα) λα ιακβάλνπλ ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
όπσο: ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή πξνζηαηεπηηθή
αζπίδα πξνζώπνπ, ρξήζε κε απνζηεηξσκέλσλ ή ρεηξνπξγηθώλ γαληηώλ εμέηαζεο,
ρξήζε κίαο ρξήζεσο αδηάβξνρεο ξόκπαο γηα θάιπςε ησλ ξνύρσλ θαη ηνπ
εθηεζεηκέλνπ δέξκαηνο. Τα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ αζζελή ζε
απνκόλσζε πξέπεη λα θνξνύλ επηπιένλ πιαζηηθή πνδηά κίαο ρξήζεσο πάλσ από
ηελ αδηάβξνρε ξόκπα.

o

Πξηλ από ηελ έμνδν από ηε θακπίλα ηα ΜΑΠ λα αθαηξεζνύλ θαηά ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα απνθεπρζεί ε επαθή κε ηα κνιπζκέλα αληηθείκελα θαη κε ην πξόζσπν.

o

Αλ είλαη αλαπόθεπθηε ε θπθινθνξία ηνπ αζζελνύο εθηόο θακπίλαο, απηόο πξέπεη
λα θνξά ρεηξνπξγηθή κάζθα όιν ην δηάζηεκα, πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο θακπίλαο.

o

Ο θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε ησλ εθθξίζεσλ πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο ςεθαζκό
ή δεκηνπξγία αεξνιπκάησλ. Τα ζεληόληα, ηα ξνύρα, ηα ζθεύε θαγεηνύ θαη
νηηδήπνηε έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζσκαηηθά πγξά ηνπ αζζελνύο ζα πξέπεη λα
ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη λα απνιπκαίλνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη
ε δεκηνπξγία αεξνιύκαηνο ή ε επαθή κε ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ή ε κόιπλζε
ηνπ

πεξηβάιινληνο.

Απνηειεζκαηηθό

απνιπκαληηθό

απνηειεί

δηάιπκα

1:100

ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ γηα νηθηαθή ρξήζε, αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5%, κε
ζπληζηώκελν ρξόλν επαθήο ηα 30 ιεπηά.
o

Να αληηκεησπίδνληαη όια ηα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηελ θακπίλα απνκόλσζεο
ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ηνπ πινίνπ γηα ηα θιηληθά απόβιεηα θαη λα
απνηεθξώλνληαη, αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο απνηεθξσηήξαο ζην πινίν. Εάλ ηα
απόβιεηα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζηελ μεξά, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ε ιηκεληθή
αξρή θαη λα ιακβάλνληαη νη εηδηθέο πξνθπιάμεηο πνπ απαηηνύληαη πξηλ από ηελ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
210-5212000, www.keelpno.gr

παξάδνζή ηνπο.
o

Να γίλεηαη άκεζα δηεξεύλεζε ηνπ θξνύζκαηνο (ηζηνξηθό κεηαθίλεζεο, επαθέο θιπ).
Τα ΜΑΠ δελ απαηηνύληαη θαηά ηε ζπλέληεπμε αζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ, όηαλ
δηαηεξείηαη ε απόζηαζε ελόο κέηξνπ.

o

Να πξνζδηνξίδνληαη νη ζηελέο επαθέο ηνπ θξνύζκαηνο θαη λα κεηξάηαη ε
ζεξκνθξαζία δύν θνξέο θαζεκεξηλά γηα δηάζηεκα 21 εκεξώλ. Σε πεξίπησζε
εκθάληζεο ππξεηνύ ή/θαη άιισλ ζπκπησκάησλ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη άκεζα ην
ΚΕΕΛΠΝΟ (210-5212054) ή νη θαηά ηόπνπο πγεηνλνκηθέο αξρέο.

Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ύπνπην θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζε έλα πινίν, ζα
πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη λα αλαθεξζεί ην πεξηζηαηηθό ην
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ζην επόκελν ιηκάλη από ηνλ θαπεηάλην.
Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα απνβηβαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε
επαθή κε ηα πγηή άηνκα θαη θνξώληαο ρεηξνπξγηθή κάζθα. Τν πξνζσπηθό πνπ έξρεηαη ζε
επαθή κε ηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνβίβαζεο ηνπ ζα πξέπεη λα θνξά
ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη ΜΑΠ.
Η αξκόδηα πγεηνλνκηθή αξρή ηνπ ιηκαληνύ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα νξγαλώζεη δηαδηθαζίεο
γηα ηελ απνβίβαζε θαη ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνύο θαζώο θαη γηα ηελ εξγαζηεξηαθή
δηεξεύλεζε ηνπ.
Γηα ηνπο επηβάηεο, ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο θαη ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο κε ηζηνξηθό
επαθήο κε ην θξνύζκα ζπζηήλεηαη ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα
δηάζηεκα 21 εκεξώλ. Σε πεξίπησζε εκθάληζεο ππξεηνύ ή/θαη άιισλ ζπκπησκάησλ πξέπεη
λα ελεκεξώλεηαη άκεζα ην ΚΕΕΛΠΝΠΟ ή νη θαηά ηόπνπο πγεηνλνκηθέο αξρέο.
Οη αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο ηνπ ιηκαληνύ ελδέρεηαη λα δεηήζνπλ, από θάπνηνπο ή από
όινπο

ηνπο

επηβάηεο,

πιεξνθνξίεο

γηα

ην

πξόγξακκα/δξνκνιόγην

ηεο

θξνπαδηέξαο/ηαμηδηνύ ηνπο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα
επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξνύλ όηη εθηέζεθαλ ζηνλ ηό Ebola.
Επηπιένλ, θάπνηεο ρώξεο κπνξεί λα απαηηήζνπλ από ηα πινία λα ζπκπιεξώλνπλ ηε
Ναπηηιηαθή Δήισζε Υγείαο (Δηεζλήο Υγεηνλνκηθόο Καλνληζκόο, Παξάξηεκα 8). Τα κέηξα
πνπ ιακβάλνληαη ζην πινίν πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό πγεηνλνκηθνύ
ειέγρνπ ηνπ πινίνπ ηνπ ΔΥΚ (Δηεζλήο Υγεηνλνκηθόο Καλνληζκόο, Παξάξηεκα 3)
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