ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΘ
 Καταπολζμθςθ τρωκτικϊν ςε κατοικίεσ, αυλζσ, αποκικεσ
 Απομάκρυνςθ απορριμμάτων γφρω από τισ οικίεσ για να
μθν προςελκφονται τρωκτικά
 Κακαριςμόσ χϊρων αποκικευςθσ
 Απομάκρυνςθ υπολειμμάτων τροφϊν και νεροφ
 Περίφραξθ και αςφαλισ διατιρθςθ αποκθκευμζνων
τροφίμων, ηωοτροφϊν ι αγροτικϊν προϊόντων
 Φραγι πικανϊν οπϊν / διόδων ςτο ςπίτι, τοποκζτθςθ
ςθτϊν
 Απολφμανςθ και ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ πικανϊσ
μολυςμζνων χϊρων (ςτάβλοι, ςφαγεία, κρεοπωλεία κ.α.)
.
 Χριςθ προςτατευτικοφ ρουχιςμοφ κατά τθ διάρκεια
γεωργοκτθνοτροφικϊν εργαςιϊν (γαλότςεσ, γάντια,
αδιάβροχοσ ρουχιςμόσ κλπ.)
 Πλφςιμο χεριϊν και κακαριςμόσ εκδορϊν του δζρματοσ
(αν είναι δυνατόν με ςαποφνι) μετά από επαφι με οφρα,
ηϊα, χϊμα ι ςτάςιμα φδατα
 Κάλυψθ ανοιχτϊν πλθγϊν με αδιάβροχα αυτοκόλλθτα
επικζματα κατά τισ υπαίκριεσ εργαςίεσ
 Πολφ καλό πλφςιμο φροφτων και λαχανικϊν πριν τθν
κατανάλωςθ ι εμβάπτιςθ ςε ηεςτό νερό (>50°C) λαχανικϊν
και άλλων αγροτικϊν προϊόντων που είχαν επαφι με χϊμα
και που τρϊγονται ωμά. Αποφυγι κατανάλωςθσ
κατευκείαν από το χωράφι
 Αποςτράγγιςθ ςτάςιμων νερϊν
 Αποφυγι κολφμβθςθσ ι επαφισ με πικανϊσ μολυςμζνα
νερά (ποτάμια, λίμνεσ, ςυλλογζσ νεροφ)
 Τακτικι κοπι γραςιδιοφ/χορταριοφ
 Προλθπτικόσ εμβολιαςμόσ κατοικίδιων
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Tι είναι η λεπτοςπείρωςη;
Η λεπτοςπείρωςθ είναι μικροβιακι λοίμωξθ θ οποία
προςβάλλει τόςο τον άνκρωπο όςο και τα ηϊα και
προκαλείται από τον μικροοργανιςμό που ονομάηεται
λεπτόςπειρα.
Πώσ μεταδίδεται η λεπτοςπείρωςη;
 Άμεςα, μζςω επαφισ τραυματιςμζνου δζρματοσ με οφρα ι
ιςτοφσ μολυςμζνου ηϊου (άγριου ι οικόςιτου)
 Ζμμεςα, μζςω επαφισ με μολυςμζνο με οφρα περιβάλλον
(μολυςμζνο νερό και χϊμα, μολυςμζνα τρόφιμα)

Ποια είναι τα ςυμπτώματα τησ λεπτοςπείρωςησ;
Ιπια μορφή: Πυρετόσ, ρίγοσ, πονοκζφαλοσ, πόνοσ ςτουσ μυσ,
εμετόσ
Βαριά μορφή: Υψηλόσ πυρετόσ, ίκτεροσ, πόνοσ ςτην κοιλιά
και τουσ μυσ, διάρροια, εξάνθημα, χαρακτηριςτικά
ζντονα κόκκινα μάτια. Μπορεί να είναι θανατηφόρα!
Ποιοι κινδυνεφουν περιςςότερο;






Απαςχολοφμενοι ςτθν φπαικρο
Εργαηόμενοι ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ, ςφαγεία.
Εργαηόμενοι ςτθν αποκομιδι ςκουπιδιϊν
Εργαηόμενοι ςτισ αποχετεφςεισ
Άτομα που αςχολοφνται με κολφμβθςθ ςε ποτάμια,
λίμνεσ και με υπαίκριεσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ

Προςοχή!!!
Ζγκαιρη αναηιτθςθ ιατρικισ βοικειασ ςε περίπτωςθ
εμφάνιςθσ:
Πυρετοφ
Ρίγουσ
Μυαλγίασ
Αδυναμίασ - καταβολήσ
Αναφορά για τυχόν επαφή με τρωκτικά ή υπαίθριεσ
δραςτηριότητεσ μζχρι και 1 μήνα πριν την εμφάνιςη
των παραπάνω ςυμπτωμάτων

