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Σηηο 31 Μαξηίνπ 2013 νη Υγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Κίλαο επηβεβαίσζαλ ηξία θξνύζκαηα
από ην λέν ζηέιερνο ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9). Πξόθεηηαη γηα λέν ηύπν ηνύ γξίπεο ησλ
πηελώλ. Τα ηξία θξνύζκαηα εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο πνπ εμειίρζεθαλ ζε ζνβαξή πλεπκνλία θαη ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο
δπζρέξεηαο.
Έσο ηηο 10 Απξηιίνπ 2013 επηβεβαηώζεθαλ εξγαζηεξηαθά 33 θξνύζκαηα από ην λέν
ζηέιερνο
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Α

(Η7Ν9),

30
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3

ήπησλ

πεξηζηαηηθώλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 9 ζαλάησλ, ζηηο πεξηνρέο Shanghai (15), Jiangsu (10),
Zhejiang (6) θαη Anhui (2). Δελ έρεη ηεθκεξησζεί επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ
θξνπζκάησλ. Η πεγή ηεο ινίκσμεο θαη ν ηξόπνο κεηάδνζεο είλαη ππό δηεξεύλεζε. Έσο
ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κεηάδνζε από άηνκν ζε άηνκν.
Σύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (ΠΟΥ) δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο
ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ. Τν ΚΕΕΛΠΝΟ
δελ ζπζηήλεη απνθπγή ή αλαβνιή ηνπ ηαμηδηνύ πξνο πεξηνρέο, όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί
θξνύζκαηα ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9).
Τα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη
ηελ απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε πνπιεξηθά. Εηδηθόηεξα, ζπζηήλεηαη:
•

ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη
νξαηά ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν
δηάιπκα θαζαξηζκνύ ησλ ρεξηώλ.

•

θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα
θαη ηνπ θηεξλίζκαηνο.

•

απνθπγή ηεο επίζθεςεο ζε ππαίζξηεο αγνξέο δώσλ θαη πηελώλ ή ζε πηελνηξνθεία.

•

απνθπγή ηεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά πνπιεξηθά, θαζώο θαη κε άγξηα πηελά.
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•

απνθπγή ηεο επαθήο κε επηθάλεηεο κνιπζκέλεο από θόπξαλα ή εθθξίκαηα πηελώλ.

•

απνθπγή θαηαλάισζεο αλεπαξθώο καγεηξεπκέλνπ ή σκνύ θαγεηνύ, πνπ πεξηέρεη
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Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο
ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
Σπληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Επηζηξέθνληαο από πεξηνρή, όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα γξίπεο Α (Η7Ν9):
•

ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 10 εκέξεο.

•

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 10 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα
αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα 1)
ηα ζπκπηώκαηα 2) ηελ πηζαλή άκεζε επαθή κε πνπιεξηθά θαη γηα 3) ην ηαμίδη.
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