Evaluare rapida de risc a ECDC - 1 iulie 2019
Riscuri de sanatate publica in relatie cu bolile transmisibile in timpul sarbatorii
Hajj, Arabia Saudita, 9–14 August 2019
Principalele concluzii si optiuni pentru raspuns

In anul 2019 sarbatoarea Hajj va avea loc in perioada 9-14 august. Riscul pentru
cetatenii EU/EEA de a se infecta cu diversi agenti patogeni este considerat scazut,
datorita cerintelor de vaccinare pentru calatoria catre Makkah si datorita planurilor de
pregatire ale Arabiei Saudite care se adreseaza gestionarii riscurilor pentru sanatate in
timpul si dupa Hajj.
Ca si in cazul altor evenimente care presupun aglomerari umane, riscul de
izbucniri de boli transmisibile este cel mai mare pentru cele cu transmitere prin alimente
si apa, precum si pentru bolile respiratorii.
Izbucniri cu MERS-CoV continua sa fie raportate in Peninsula Arabica, in mod
specific din Arabia Saudita, prin urmare exista un risc de import de cazuri in Europa, dupa
Hajj.
Riscul de boli prevenibile prin vaccinare si de boli transmise prin vectori este
considerat scazut daca sunt aplicate masurile preventive.

Recomandari pentru cei care calatoresc pentru Hajj
1. Inaintea calatoriei
Este important ca persoanele care calatoresc sa solicite informatii de la serviciile
de sanatate privind cerintele si recomandarile pentru Arabia Saudita. Ele trebuie sa
urmeze recomandarile Ministerului Sanatatii din Arabia Saudita si ale WHO, ca si pe cele
ale ECDC.
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Potrivit autoritatilor saudite, pelerinii trebuie sa faca dovada vaccinarii impotriva
meningococului ACW135Y, vaccin administrat cu minimum 10 zile inaintea sosirii
in Arabia Saudita, pentru a obtine viza de intrare.
Calatorii trebuie sa aiba toate vaccinarile efectuate la zi, conform Calendarului
National de Vaccinare din tara lor de rezidenta https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/,
inclusiv pe cele care previn rujeola, rubeola, parotidita, precum si difteria, tetanosul si
poliomielita.
Vaccinari suplimentare, cum ar fi cele care previn hepatita virala A, B, gripa si rabia
ar putea fi recomandate.

In timpul Hajj
Calatorii ar trebui:
Sa acorde atentie igienei personale, a alimentelor si apei, pentru a scadea riscul
de boli gastro-intestinale.
Sa respecte igiena respiratorie si eticheta tusei, pentru a reduce riscul de boli
respiratorii.
Sa respecte masurile de evitare a intepaturilor/muscaturilor de insecte/capuse,
atat in timpul zilei, cat si al noptii.
Sa viziteze numai frizerii autorizati.
Din cauza temperaturilor inalte prognozate, toti pelerinii ar trebui sa evite
expunerea directa la soare in timpul ritualurilor si ar trebui sa bea suficiente fluide.

Dupa Hajj
Calatorilor care revin de la Hajj li se recomanda ca in cazul in care prezinta
simptome sugestive pentru infectii gastro-intestinale, respiratorii si orice alt tip de infectie,
sa se adreseze imediat medicului si sa ii mentioneze acestuia istoricul de calatorie.
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Din cauza raportarilor de boala cu MERS-CoV din Arabia Saudita, persoanele
care revin de la Hajj trebuie avertizate sa solicite imediat asistenta medicala, in cazul
in care prezinta, in perioada de 14 zile dupa revenirea in tara, febra (minimum 38 grade
Celsius), tuse sau dificultate la respiratie.
Istoricul de calatorie si o eventuala spitalizare anterioara trebuie comunicate
serviciilor medicale timp de pana la un an de la revenirea in tara, pentru a ne asigura ca
o posibila achizitie a unei bacterii rezistente la antibiotic a fost luata in calcul si ca masurile
corespunzatoare pot fi implementate, in acord cu ghidurile nationale, pentru prevenirea
raspandirii acesteia.

Tradus, adaptat:
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