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Σν Καξλαβάιη ζην Ρίν, ζηε Βξαδηιία ζα
δηεμαρζεί
απφ ηηο 9 έσο ηηο 14
Φεβξνπαξίνπ 2018, θαη ζε πνιιέο άιιεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Καξατβηθήο, ηεο
θεληξηθήο θαη λφηηαο Ακεξηθήο φπσο νη
Αξνχκπα, Νηνκίληθα, Γνπαδεινχπε, Αηηή,
Παλακάο, Πνπέξην Ρίθν, Σξηληληάλη θαη
Σνκπάγθν, Ιηαιία, Ιζπαλία, Καλαδάο θαη
ΗΠΑ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο έλαξμεο ηεο
Μεγάιεο αξαθνζηήο. Πξφθεηηαη γηα κηα
απφ ηηο κεγαιχηεξεο εθδειψζεηο καδηθήο
εζηίαζεο
πνπ
πξνζειθχεη
ζεκαληηθφ
αξηζκφ
επηζθεπηψλ.
Η
πξνζεθηηθή
πξνεηνηκαζία πξηλ ην ηαμίδη ζα βνεζήζεη
ηνπο ηαμηδηψηεο λα έρνπλ έλα αζθαιέο θαη
επράξηζην ηαμίδη.

Η ζρνιή samba Beija-Flor παξειαχλεη ζην
Καξλαβάιη, 17 Φεβξνπαξίνπ 2015.Ricardo Moraes—
Reuters

Ππιν ηο ηαξίδι
Οη επηζθέπηεο ζηε Βξαδηιία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ
φηη ζηελ πεξηνρή ελδεκνχλ:
o Σξνθηκνγελψο θαη πδαηνγελψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, φπσο επαηίηηδα Α, ηπθνεηδήο
ππξεηφο.
o Ννζήκαηα κεηαδηδφκελα κε δήγκαηα εληφκσλ, φπσο θίηξηλνο ππξεηφο, εινλνζία,
δάγθεηνο ππξεηφο.
o Αηκαηνγελψο & ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, φπσο επαηίηηδα Β, HIV.
o Ννζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζε λεξφ ιηκλψλ ή πνηακψλ, φπσο
ζρηζηνζσκίαζε.
o Άιια λνζήκαηα, φπσο ιχζζα.
Δμβόλια
πληζηάηαη ε επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ 4-6 εβδνκάδεο ή έζησ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξηλ ηελ
αλαρψξεζε, ψζηε λα γίλεη έιεγρνο ησλ ππνρξεσηηθψλ εκβνιηαζκψλ θαη λα ρνξεγεζνχλ
αλακλεζηηθέο δφζεηο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. πγθεθξηκέλα,
ζπζηήλεηαη:
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o

o
o
o
o

Μία δφζε MMR ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί κφλν κία δφζε θαη δχν δφζεηο ζε φζνπο δελ
έρνπλ ιάβεη θακία δφζε. Άλνζνη ζεσξνχληαη φζνη έρνπλ ιάβεη 2 δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ ή
έρνπλ ηζηνξηθφ λφζνπ.
Αλακλεζηηθή δφζε ηνπ εκβνιίνπ ηεηάλνπ–δηθζεξίηηδαο, αλ δελ ρνξεγήζεθε ηα
ηειεπηαία 10 ρξφληα.
Αλακλεζηηθή δφζε εκβνιίνπ πνιηνκπειίηηδαο
Δκβφιην επαηίηηδαο Α
Δκβφιην επαηίηηδαο Β
Δπηπιένλ ζπληζηψληαη:

o
o

Δκβφιην ηπθνεηδνχο ππξεηνχ
Δκβφιην θίηξηλνπ ππξεηνχ: Γελ απαηηείηαη. πληζηάηαη ζε ηαμηδηψηεο ≥ 9 κελψλ πνπ ζα
επηζθεθζνχλ πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο θίηξηλνπ ππξεηνχ (βι. ράξηε).
Ο εκβνιηαζκφο γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ ζπληζηάηαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επνρή, ηνλ πξννξηζκφ, ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ηελ
πηζαλφηεηα έθζεζεο ζηα θνπλνχπηα θαζψο θαη εμαηνκηθεπκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ επηπινθέο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ.

Καηαλνκή ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ θίηξηλνπ ππξεηνχ αλά δήκν, 6 Ιαλνπαξίνπ
2017–16 Ιαλνπαξίνπ 2018
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Δλονοζία
Η εινλνζία είλαη κηα ζνβαξή, δπλεηηθά ζαλαηεθφξα αζζέλεηα πνπ κεηαδίδεηαη κε ην ηζίκπεκα
ησλ θνπλνππηψλ. Η πξνθπιαθηηθή αγσγή γηα ηελ εινλνζία ζπληζηάηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο
ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Καξατβηθήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε
ηηο - Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εινλνζία θαη ηα κέηξα πξνθχιαμεο, αλά ρψξα πξννξηζκνχ ζηελ
ηζηνζειίδα καο.
Πςπεηόρ από ηον ιό Zika
Η επηδεκία απφ ηνλ ηφ Zika απνηειεί θίλδπλν ζηε Βξαδηιία θαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ
θφζκνπ. ηιρ εγκύοςρ ζςζηήνεηαι να μεν ηαξιδέψοςν ζε πεξηνρέο φπνπ αλαθέξνληαη
θξνχζκαηα απφ ηνλ ηφ Zika ιφγσ ζνβαξψλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ν ηφο Zika. Καζψο ν ηφο Zika κεηαδίδεηαη κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο φπσο θαη κε ην ηζίκπεκα
ησλ θνπλνππηψλ, ο ζχληξνθνο ηεο εγθχνπ θαη ηα δεπγάξηα πνπ πξνγξακκαηίδνπλ εγθπκνζχλε
ζπληζηάηαη λα αθνινπζήζνπλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη κεηά ην
ηαμίδη. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα δείηε ηηο Δπηδεκίεο & ζπκβάληα ζηνλ θφζκν.
Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηνπο ηαμηδηψηεο (18 Ιαλνπαξίνπ 2018)
Αζθάλεια ηαξιδιού
Απαξαίηεηε είλαη ε κέξηκλα γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε (ζπληζηάηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη
έμνδα πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ
Διιεληθή Πξεζβεία ζηε Βξαδηιία αλεπξίζθνληαη ζην http://www.emb-grecia.org.br/.

Καηά ηε διάπκεια ηος ηαξιδιού
Φάπμακα
Ο ηαμηδηψηεο ζπληζηάηαη λα έρεη καδί ηνπ έλα θαξκαθείν πξψησλ βνεζεηψλ, θαζψο θάξκαθα
πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ πξννξηζκφ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο δείηε ην Φαξκαθείν ηαμηδησηψλ.
Γενικά Ππολεπηικά Μέηπα
o Πξνζηαζία απφ ηα έληνκα
o Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
o Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
o Γηάξξνηα ησλ ηαμηδησηψλ
o Πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθψο θαη αηκαηνγελψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα
o Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ησλ δεγκάησλ απφ δψα: Πιεξνθνξίεο γηα Σαμηδηψηεο
o Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία
Αζθάλεια
Καηά ηε δηάξθεηα δηεζλψλ καδηθψλ ζπγθεληξψζεσλ φπσο ην θαξλαβάιη ελδέρεηαη λα
απμεζνχλ ηα πεξηζηαηηθά βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο. Γηα λα είζηε αζθαιήο θαη λα κε γίλεηε
ζηφρνο εγθιεκαηηψλ:
o Να πξνζέρεηε ην πεξηβάιινλ ζαο θαη ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο ζπγρξσηηζκνχ.
o Απνθχγεηε λα θπθινθνξείηε ρσξίο ζπλνδεία.
o Απνθχγεηε ηελ πεξηήγεζε ζε πεξηνρέο κε ηνπξηζηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο.
o Με θνξάηε αθξηβά ξνχρα θαη θνζκήκαηα.
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o
o
o
o
o

Να έρεηε θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ καδί ζαο.
Μελ θνπβαιάηε κεγάια πνζά κεηξεηψλ καδί ζαο.
Να είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηελ θαηαλάισζε αιθνφι.
Καιέζηε άκεζα ηελ αζηπλνκία θαη ηαηξηθή βνήζεηα ζε πεξίπησζε επίζεζεο ή
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
εβαζηείηε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο θαη ηα ηνπηθά έζηκα.

Μεηά ηο ηαξίδι
o
o

Δάλ δελ αηζζάλεζηε θαιά κεηά ηελ επηζηξνθή ζαο ζπληζηάηαη ε επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ
θαη ε επηζήκαλζε ηνπ πξφζθαηνπ ηαμηδηνχ ζαο.
ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ επηζηξέθνπλ απφ πεξηνρέο ελδεκηθέο γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ
κπνξεί λα δεηεζεί λα δείμνπλ πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ (ή
πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο εκβνιηαζκνχ) φηαλ θηάλνπλ ζε ρψξεο κε παξνπζία ή
θπθινθνξία ηνπ θνπλνππηνχ Aedes aegypti. Οη ζπζηάζεηο θαη νη απαηηήζεηο
εκβνιηαζκνχ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) http://www.who.int/ith/ITH country list.pdf

Υπήζιμερ ιζηοζελίδερ
o Centers for Disease Control and Prevention (CDC). ην :
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/carnival-mardi-gras-2018
o National Travel Health Network and Centre (Nathnac). ην :
https://travelhealthpro.org.uk/factsheet/6/travelling-for-carnival
o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). ην :
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-yellowfever-brazil-second-update
o Foreign & Commonwealth Office (FCO). ην : https://www.gov.uk/foreign-traveladvice/brazil
o Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (HCDCP). ην :
http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αξρεία/Σαμηδησηηθή Ιαηξηθή/Δπηδεκηθά
πκβάληα/2018/ΔΠΙΓΗΜΙΔ ΚΑΙ ΤΜΒΑΝΣΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ_18 1
2018.pdf
o Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (HCDCP). ην :
http://www.keelpno.gr/el-gr/ηαμηδησηηθήηαηξηθή/γεληθάπξνιεπηηθάκέηξανδεγίεο πγείαο
[πλνπηηθφο Οδεγφο Τγείαο γηα Σαμηδηψηεο ζην Δμσηεξηθφ]
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