Recomandari OMS privind traficul international in contextul epidemiei de Ebola din
Republica Democrata Congo
La data de 17 iulie 2019, Directorul general al OMS a declarat epidemia de Ebola (EVD) din
Republica Democrată Congo (DRC), ca fiind o situaţie de urgenţă de sănătate publică de
importantă internatională (PHEIC) în conformitate cu recomandările Comitetului de urgenţă
al Regulamentului sanitar internaţional (IHR 2005).
Având în vedere această declaraţie, OMS a publicat următoarele recomandări privind traficul
internaţional:
Recomandari generale pentru toate statele:
• Nici o ţară nu ar trebui să-şi închidă frontierele şi nici să impună restricţii în ceea ce priveşte
călătoriile şi comerţul. Astfel de măsuri sunt, de obicei, implementate din teamă şi din
neştiinţă.Aceste măsuri împing circulatia oamenilor şi bunurilor prin frontiere informale, care nu
sunt monitorizate, sporind astfel riscul de răspândire al bolii. În mod critic, aceste restricţii pot,
de asemenea compromite economiile locale şi pot afecta in mod negativ răspunsul din
perspectiva securităţii şi logisticii.
• În conformitate cu articolul 43 al RSI (2005), statele părţi care pun în aplicare măsuri de
sănătate suplimentare care interferează în mod semnificativ cu traficul internaţional trebuie sa
informeze OMS în termen de 48 de ore de la punerea în aplicare a acestor măsuri, raţionamentul
lor în legătură cu sănătatea publică şi dovezile ştiinţifice. OMS va împărtăşi aceste informaţii
altor state părţi. Interferenţa semnificativă cu traficul internaţional este înţeleasă ca refuzul la
intrarea sau ieşirea călătorilor, bagajelor, încărcăturilor, containerelor, transporturilor, bunurilor
şi altora, sau întârzierea acestora pentru mai mult de 24 de ore.
• Autorităţile naţionale ar trebui să colaboreze cu companiile aeriene şi alte agenţii de transport şi
de turism pentru a se asigura că masurile adoptate sunt in concordanţă cu recomandările OMS
privind traficul internaţional in timpul epidemiei.
• Comitetul nu considera a fi necesar screening-ul în aeroporturi sau la alte porţi de intrare din
afara regiunii.
• În prezent, nu există vaccinuri licenţiate pentru a proteja persoanele împotriva virusului Ebola.
Prin urmare, orice cerinţe privind certificatele de vaccinare pentru Ebola nu constituie o bază
rezonabilă pentru limitarea circulaţiei transfrontaliere sau eliberarea vizelor pentru călătorii în /
din ţara afectată.
• Orice persoană diagnosticată cu boala determinată de virusul Ebola nu ar trebui să aibă voie să
călătorească decât dacă călătoria face parte dintr-o evacuare medicală corespunzătoare.
• O persoană cu boala determinată de virusul Ebola sau care a fost potenţial expusă virusului
într-o zonă afectată de focar (adică un contact) este sfătuită să nu călătorească timp de 21 de zile
de la ultima expunere potenţială, cu excepţia cazului în care călătoria face parte din o evacuare
medicală adecvată.
Screening- ul in aeroporturile internaţionale la plecarea din ţara afectată
• Screening-ul la ieşirea din ţară este recomandat numai în aeroporturile internaţionale din ţările
afectate (în prezent numai Republica Democratică Congo). Acestea includ screening-ul non-

invaziv al temperaturii, controale şi observaţii privind starea de sănătate, informarea şi
comunicarea riscurilor către călători, efectuate de către autorităţi de sănătate publică calificate şi
instruite corespunzător.
Dacă un călător prezintă semne sau simptome precum febră mare, trebuie făcută o evaluare
suplimentară a riscului pentru EVD. Cei care îndeplinesc criteriile specificate pentru caz suspect
de Ebola, ar trebui să se adreseze asistenţei medicale specializate, cu precauţii adecvate de
prevenire și control și numai acolo unde este cazul, teste de laborator pentru a confirma sau a
exclude EVD.
• Dacă un călător sau un membru al echipajului prezintă semne sau simptome legate de EVD sau
este considerat un contact cu risc ridicat al unui caz cu EVD (așa cum a fost stabilit de
autorităţile de sănătate publică care efectuează screening-ul la plecare), compania de transport
este sfătuită să solicite recomandarile oficiale medicale de la autorităţile publice de sănătate
înainte de îmbarcare.
•Dacă o persoană care a fost expusă virusului Ebola și a dezvoltat semne / simptome în timpul
unui zbor comercial sau al altui mod de transport, ar trebui să solicite imediat la sosire asistenţă
medicală și apoi să fie izolată pentru a împiedica transmiterea ulterioară. Deși riscul asociat
călătorilor într-o astfel de situaţie este foarte scăzut, se recomandă identificarea contacţilor în
astfel de situaţii. Îndrumările pentru echipajul de cabină pentru gestionarea unui caz suspect de
boală transmisibilă la bord, emisă de Asociaţia Internaţională de Transport Aerian, ar trebui să
fie puse în aplicare de către echipajul de cabină.
Screening- ul la intrare sau la graniţă
• Screening- ul la intrarea în ţara afectată sau la graniţă ar trebui implementat pentru a întări
monitorizarea contacţilor şi găsirea cazurilor; informaţiile ar trebui să fie partajate în mod
constant cu echipele de supraveghere. Comunicarea riscurilor şi implicarea comunităţii în
punctele interne de control şi punctele de intrare internaţionale ar trebui puse în aplicare, pentru a
încuraja autoraportarea atunci când prezintă simptome.
•Screening- ul la intrarea pe aeroporturile internaţionale sau la alte porţi de intrare din afara
ţărilor vecine nu este recomandat deoarece nu este eficient şi implică o cantitate mare de resurse.
• Procedurile de îngrijire a cazurilor de urgenţă vor fi puse în aplicare şi vor fi comunicate
companiilor de transport.
OMS menţine recomandările pentru călătorii internaţionali publicat la 15 august 2018.
(https://www.who.int/ith/evd-travel-advice-final-15-08-2018-final.pdf?ua=1)

Sursa: WHO recommendations for international traffic related to the Ebola Virus Disease outbreak in the
Democratic Republic of the Congo
https://www.who.int/ith/who-recommendations-for-international-travel-19july2019/en/

