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Informare pentru CALATORI
privind o izbucnire de cazuri cu un nou coronavirus
Extras din Evaluarea Rapida de Risc a ECDC din 26.01.2020

Calatorii care circula intre Wuhan, China si tarile EU/EEA sunt in numar limitat,
iar aeroportul din Wuhan este inchis din 23 ianuarie 2020. Totusi, desi limitata,
transmiterea inter-umana in afara orasului Wuhan a fost deja raportata. Prin urmare,
ramane posibil sa fie detectate cazuri de import cu noul coronavirus (2019-nCoV)
printre persoanele care au calatorit prin alte aeroporturi internationale.
Calatorii care isi planifica o calatorie in China ar trebui sa evite pietele “umede”
sau locurile unde sunt manipulate animale vii sau moarte si sa evite contactul cu
persoane bolnave, in particular cu cele cu simptome respiratorii. Ei ar trebui, de
asemenea, sa respecte bunele practici de igiena a mainilor si sa evite contactul cu
animale, excretiile sau excrementele lor.
Calatorii care dezvolta simptome respiratorii acute in intervalul de 14 zile dupa
revenirea din Provincia Hubei (sau alte zone afectate) ar trebui sa se adreseze
medicului si sa ii mentioneze istoricul de calatorie.
Autoritatile nationale din China recomanda evitarea calatorilor neesentiale in orasul
Wuhan, iar US CDC recomanda evitarea calatorilor neesentiale in Provincia Hubei
din care acest oras face parte.
In plus, din cauza activitatii gripale epidemice intense din China, calatorii ar trebui sa fie
vaccinati anti-gripal cu minimum 2 saptamani anterior deplasarii, pentru a preveni o
forma severa de boala cauzata de virusul gripal.
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Amintim faptul ca au fost si sunt distribuite, pe toate aeroporturile internationale
din Romania, carduri de alerta pentru sanatate, cuprinzand informatiile necesare
persoanelor care calatoresc catre/dinspre China. In aceste aeroporturi exista, de
asemenea, postere cu informatii pentru calatori.
Va rugam sa le cititi si pe acestea cu atentie.
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