ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Απλοί κανόνες Δημόσιας Υγείας και Ιατρικές Συμβουλές

σε
’’Οη καθξηλνί

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
θξύβνπλ θόζκνπο κπζηθνύο,
κα θαη
θίλδπλνπο ακέηξεηνπο”

Για να γνωρίσουμε σε
βάθος τους κίνδυνους που
απειλούν την υγεία μας σε
ένα ταξίδι, πρέπει να
ειδικευτούμε στη
“Δημόσια Υγεία” και στα
“Εξωτικά Νοσήματα”,
Όμως, για μια
“Ικανοποιητική”

προφύλαξη,
αρκεί να ξεφυλλίσουμε
αυτό το έντυπο
World Health Organization/Mediterranean Zoonoses Control Centre, Stournari 24, 106 82, Athens, Greece, tel.: +30 210 38 15 179, 3814 703 Fax:+30 1
210 38 14
340, e-mail: mzcc@ath.forthnet.gr /web site: www.mzcp-zoonoses.gr (επιμέλεια Ν. Χαρίσης)

Σπλήζσο δελ ηα αληηιακβαλόκαζηε
παξά κόλν
κεηά ην ςύιινη,
ηζίκπεκα.ηζηκπνύξηα
Όκσο, ίζσο θιπ.)
ηόηε, λα είλαη πνιύ αξγά.
(Κνπλνύπηα,
ζθλίπεο,

Σκνίπα ποσ μεταυέρει το παράσιτο Leishmania
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Σην ύπαηζξν
ρξεζηκνπνηνύκε
θνπλνππηέξα εκπνηηζκέλε
κε εληνκνθηόλα

Η χρήση εντομοκτόνων μέσα στο υπνοδωμάτιο, και εντομοαπωθητικών στο δέρμα
αλλά και στα ρούχα όταν κυκλοφορούμε σε ανοιχτούς χώρους περιορίζει τον
κίνδυνο τσιμπήματος στο ελάχιστο
(επεηδή δελ γλωρίδοσκε ηης δηαηηεηηθές ζσλήζεηες ηωλ εληόκωλ ζηελ περηοτή ποσ επηζθεπηόκαζηε, θαιόλ είλαη λα
τρεζηκοποηούκε εληοκο-απωζεηηθά δέρκαηος θαη ρούτωλ όιο ηο εηθοζηηεηράωρο θαη ότη κόλο ηο βράδσ)
Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……
Έηζη απνθεύγεηε ηελ Δινλνζία, ηε Λετζκαλίαζε, ηελ Ιαπσληθή εγθεθαιίηηδα, ηνλ Κίηξηλν Ππξεηό, ην Γάγθεην Ππξεηό, ηε
Νόζν ηνπ Lyme, ηελ Τνπιαξεκία, θ.α
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Νεπιέλνπκε πάληα
ηα δόληηα κε
εκθηαισκέλν λεξό.

Δεν κοσρεσόμαστε ΠΟΤΕ και κσρίως δελ μπξηδόκαζηε σε κοσρεία
(γιαηί ποηέ δεν ξέποςμε ποιορ κοςπεύηηκε ή ξςπίζηηκε ππιν από εμάρ)

Χξεζηκνπνηνύκε κόλν ηα δηθά καο μπξαθάθηα, ρηέλεο θαη νδνληόβνπξηζεο
Μεηά ηε ρξήζε ηεο νδνληόβνπξηζαο θαη ηεο μπξηζηηθήο κεραλήο ηα θξύβνπκε ζηε βαιίηζα καο, αλ δελ ζέινπκε λα
ηα “δνθηκάζεη” απηόο πνπ θαζαξίδεη ην δσκάηην.

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……
έηζη απνθεύγεηε ην AIDS, ηελ επαηίηηδα Β, νπιίηηδεο, δεξκαηηθέο κνιύλζεηο, ςείξεο θεθαιήο θ.α
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Πιέλνπκε νπνηνδήπνηε ηξαύκα ακέζσο
κε πνιύ λεξό θαη ζαπνύλη. Μεηά
ρξεζηκνπνηνύκε νηλόπλεπκα, ηώδην ή
κεξθνπξόρξσκα (αλ δελ έρνπκε ηίπνηα πξόρεηξν
ρξεζηκνπνηνύκε αιθννινύρν πνηό ή ην ζθνππίδνπκε κε
έλα αξσκαηηθό καληήιη)
(αλ ηο ηραύκα είλαη βαζύ, π.τ. από θαρθί,
επηζθεπηόκαζηε ηο πιεζηέζηερο Ιαηρηθό Κέληρο
γηα Αληηηεηαληθό ορό)

ΟΠΞΡΞΤΗ
Αλ ε πιεγή πξνέξρεηαη από δάγθσκα
νπνηνπδήπνηε δώνπ θαη άζρεηα αλ
πξόθεηηαη γηα ηελ πην κηθξή εθδνξά
δέξκαηνο ή ην πην βαζύ ηξαύκα, ηόηε
θάλνπκε ακέζσο όια ηα παξαπάλσ θαη
ζηε ζπλέρεηα επηζθεπηόκαζηε
απαξαηηήησο ην θνληηλόηεξν
“Θαηξηθό Ιέληξν”.
Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……έηζη απνθεύγεηε ηνλ Τέηαλν, ηε Λύζζα θ.α.
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Πολλά αδέζποηα ζώα είναι θιλικά
αλλά πολύ ζστνά είναι θορείς
παραζίηων.
Ένα ζκσλί ποσ κοσνά ηην οσρά ηοσ
είναι μάλλον θιλικό, όμως, αν μας
δείτνει ηα δόνηια ηοσ μάλλον
αιζθάνεηαι όηι απειλείηαι και
μπορεί να μας δαγκώζει αν ηο
πληζιάζοσμε

Η γιώζζα ηνπ ζώκαηνο

Δελ πιεζηάδνπκε άγξηα δώα όζν θηιηθά
θη αλ δείρλνπλ, γηαηί ε λύσσα ελδεκεί ζε
πνιιέο πεξηνρέο ηεο γεο!

Κάποιερ Μσκητιάσεις
ηων ζώων μεηαδίδονηαι
και ζηον άνθπωπο με
ηην απλή επαθή

Φπζηθή ζηάζε – θαλέλαο ιόγνο
αλεζπρίαο

Απεηιεηηθή δηάζεζε απνκαθξπλόκαζηε ήξεκα ρωξίο λα
δείμνπκε όηη θνβόκαζηε (ποηέ μην
ηπέξεηε)

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……
έηζη απνθεύγεηε ηε Λύζζα, ηηο Μπθεηηάζεηο, ηα δαγθώκαηα
θ.α …
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Σε πεξηνρέο όπνπ ελδεκεί ε
γξίπε, απνθεύγνπκε ην
ζπλσζηηζκό (π.ρ. ζέαηξα,

θηλεκαηνγξάθνπο, ζπγθεληξώζεηο, καδηθά
κέζα κεηαθνξάο θιπ.)

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……
Έηζη απνθεύγεηε ηε γξίπε, ηε θπκαηίσζε θ.α.
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Οξηλ εγθαηαζηαζνύκε ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ:
1) Ψεθάδνπκε κε εληνκνθηόλν θαη ην αθήλνπκε 15 ιεπηά κε ηα παξάζπξα θιεηζηά
2) Δπαλεξρόκαζηε, αλνίγνπκε ηα παξάζπξα, αθήλνπκε ηηο βξύζεο ζην κπάλην λα ηξέμνπλ γηα ιίγα
ιεπηά θαη ην aircondition λα δνπιέςεη.

3) Κιείλνπκε ηα παξάζπξα θαη ηαθηνπνηνύκε ηα πξάγκαηά καο

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……έηζη απνθεύγεηε ηε λόζν ησλ Λεγεσλάξησλ, έληνκα θαη αθάξεα
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Πιέλνπκε ηα ρέξηα πξηλ από ην
θαγεηό θαη κεηά ηε ρξήζε
ηνπαιέηαο.
Πιέλνπκε θαιά ηα
ιαραληθά κε εκθηαισκέλν
λεξό (αλ δελ κπνξνύκε, ηόηε δελ ηα
ηξώκε)

Γελ πίλνπκε λεξό από
ηε βξύζε,

Γελ ηξώκε πνηέ έηνηκεο
ζαιάηεο

Γελ ρξεζηκνπνηνύκε
παγάθηα (εθηόο θη αλ ηα
θηηάμνπκε κε εκθηαισκέλν
λεξό)!
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ξώκε κόλν θξνύηα πνπ μεθινπδίζακε κε θαζαξά
ρέξηα ή ηα μεπιύλακε νη ίδηνη κε άθζνλν εκθηαισκέλν
λεξό

Πίλνπκε κόλν
εκθηαισκέλν λεξό, πνηά
θαη ρπκνύο πνπ ζα ηα
αλνίμνπλ κπξνζηά καο
Πίλνπκε άθνβα ηζάη θαη
θαθέ αξθεί λα καο ηα
ζεξβίξνπλ θαπηά
Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……έηζη απνθεύγεηε ήπηεο έσο θαη πνιύ ζνβαξέο δηάξξνηεο πνπ κπνξνύλ όρη λα ζαο θαηαζηξέςνπλ ην
ηαμίδη, αιιά θαη λα ζαο δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ζην κέιινλ π.ρ. Γαζηξεληεξίηηδα, Γηάξξνηα ηαμηδησηώλ,

Κακππινβαθηεξηδίαζε, Παζηεξηδίαζε, Τπθνεηδή ππξεηό, Αζθαξηδίαζε, Ακνηβαδίσζε Γηθζεξίηηδα, Φπκαηίσζε, Χνιέξα θ.α..
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Δελ ηξώκε καγηνλέδα, ωκά αβγά, ακαγείξεπηεο ζάιηζεο, παγωηά, γιπθά
κε ζαληηγί, καιαθό άζπξν ηπξί θαη δελ πίλνπκε άβξαζην ή απαζηεξίωην
γάια (η υιάλη πρέπει να ανοιττεί μπροστά μας)

ΔΕΜ ΠΩΛΕ
ΟΞΕ ΑΟΞ
ΛΘΙΠΞΟΩΚΗΕΡ
ξώκε κόλν θαγεηό πνπ καο ζεξβίξεηαη θαπηό
Οξνηηκνύκε “ηεο ώξαο” θαινςεκέλα θαη βξαζηά
ιαραληθά

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……
έηζη απνθεύγεηε ηε Βξνπθέιισζε, ηε Σαικνλέιισζε, Σηξεπηνθνθθηάζεηο, Γνλαθίσζε, Σηγθέιισζε θ.α.
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ΔΕΜ ΠΩΛΕ ΟΞΕ ΞΘΔΗΟΞΕ ΩΛΞ
ή κηζνςεκέλν
- Απνθεύγνπκε ηα σκά όζηξαθα, ηα
κπηθηέθηα ή νηηδήπνηε πεξηέρεη θηκά -

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……έηζη απνθεύγεηε ηε Χνιέξα, Λνηκώδε Ηπαηίηηδα (Α), ηελ

Τνμνπιάζκσζε, ηηο Ταηληάζεηο, ηελ Τξηρηλέιισζε, θ.α.
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ΔΕΜ ΙΞΚΣΛΟΑΛΕ ΡΕ
ΚΘΛΜΕΡ ΙΑΘ
ΟΞΑΛΘΑ
Καιό είλαη λα κελ εξρόκαζηε θαζόινπ ζε επαθή
κε ην λεξό ιηκλώλ θαη κεγάισλ πνηακηώλ

Γελ πεξπαηάκε μππόιπηνη θαη
δελ θνξάκε θνληά παληειόληα,
θνύζηεο ή θνληνκάληθα
πνπθάκηζα ζε κέξε πνπ έρεη
Soft tick (Ornithodoros
ππθλήmoubata),
βιάζηεζε
vector of relapsing
fever

Σθνξπηόο

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……

Τζηκπνύξη

Σε πεξηνρέο κε
βιάζηεζε ή ζάκλνπο λα
θνξάκε κπόηεο, θαη
καθξηά παληειόληα
δηαπνηηζκέλα κε
εληνκνθηόλα
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έηζη απνθεύγεηε ηε Λεπηνζπείξσζε, ηελ Αγθπινζηνκίαζε, ηε λόζν ηνπ Lyme, επώδπλα δήγκαηα εληόκσλ, αιιεξγηθά ζόθ θ.α.

ΔΕΜ ΛΕΑΦΕΠΞΣΛΕ
ξόθηκα, Ζώα θαη Φπηά από κηα ρώξα ζηελ άιιε

Αλ ζέιεηε λα μέξεηε……
έηζη απνθεύγεηε ε δηαζπνξά αζζελεηώλ ησλ δώσλ θαη ησλ θπηώλ από κηα ρώξα ή κηα Ήπεηξν ζε άιιε, θάηη πνπ εθηόο από κεγάινπο
θηλδύλνπο ζηελ πγεία ηεο νηθνγέλεηάο ζαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
Απνθεύγεηε επίζεο κεγάιε ηαιαηπσξία θαη ηξνκεξή απνγνήηεπζε, θαζώο πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ηα δώληα δώα θαη ηδίσο ηα
άγξηα (πίζεθνη, παπαγάινη, θίδηα, ρειώλεο θιπ), θαηάζρνληαη ζηα ηεισλεία θαη είλαη πηζαλόλ λα ππνζηνύλ επζαλαζία εθόζνλ δελ
πιεξνύληαη νη όξνη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρώξα πξννξηζκνύ.
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Ο ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΤΓΕΙΑ
ΤΝΙΣΑ

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ
ΕΜΒΟΛΙΑΜΟΤ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΑΞΙΔΙ Ε
ΑΝΑΠΣΤΟΜΕΝΕ ΧΩΡΕ
(για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην Ελληνική
Πρεσβεία της περιοχής που θα επισκεφτείτε)
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