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Informare pentru CALATORI
privind un cluster de cazuri de pneumonie cu un nou coronavirus, depistat in
orasul Wuhan, China

In intervalul 31 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020 autoritatile chineze au raportat
59 de cazuri de pneumonie de etiologie necunoscuta, din care 7 cu forme clinice
severe, avand ca element comun legatura cu piata de peste/fructe de mare Wuhan’s
South China Seafood City market - o piață unde se vand en gros pește și diferite specii
de animale.
Cazurile au prezentat simptome comune mai multor boli respiratorii, cum ar fi febra,
dispnee si modificari radiologice compatibile cu leziuni pulmonare infiltrative bilaterale.
Autoritatile au izolat toate cazurile, au initiat activitati de identificare si supraveghere
clinico-epidemiologica a contactilor si au aplicat activitati de igienizare in piata mentionata
care a fost inchisa pentru public pe data de 1 ianuarie 2020. Investigatiile preliminare au
sugerat o pneumonie virala si au fost efectuate investigatii de laborator pentru
identificarea agentului patogen.
Potrivit autoritatilor chineze, nu a fost observata transmitere inter-umana si nu a fost
raportat niciun caz in randul personalului medical.
Potrivit ECDC, rapoartele autoritatilor chineze indica faptul ca a fost identificat un nou
coronavirus ca agent etiologic pentru pneumonie la cazurile spitalizate apartinand
clusterului din Wuhan.
Pana in prezent, se pare ca sunt afectate doar persoanele care locuiesc si lucreaza in
Wuhan.
Piata de peste/fructe de mare din Wuhan este mentionata ca locul suspectat al expunerii,
ceea ce ar putea indica o posibila expunere la animale. Desi piata a fost inchisa si
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dezinfectata, sursa de agent patogen nu a fost identificata. Exista inca multe
necunoscute referitoare la a aceasta izbucnire, ceea ce face dificila o viitoare evaluare.

Riscul pentru calatori, pentru introducerea si viitoarea raspandire in EU:
Avand in vedere ca nu exista niciun indiciu de transmitere inter-umana, riscul pentru
calatori este considerat scazut.
In contextul in care niciun caz nu a fost detectat inafara orasului Wuhan, probabilitatea
introducerii de cazuri posibile in EU este, de asemenea, considerata a fi scazuta, dar
nu poate fi exclusa.
In consecinta, riscul unei viitoare transmiteri in EU de la un caz care ar putea fi
identificat, este considerat de la scazut la foarte scazut.

Calatorii care planifica o calatorie in Wuhan ar trebui sa evite vizitarea “pietelor
umede” sau a locurilor unde sunt manipulate animale vii sau moarte sau pasari.
Ei sunt sfatuiti sa respecte practicile de buna igiena a mainilor si alimentelor si sa
evite contactul cu animale, in special cu pasari de curte, excretiile lor si picaturile
provenind de la acestea.
Calatorii cu simptome respiratorii care revin din Wuhan sau care au calatorit in China cu
sedere in Wuhan, ar trebui sa se adreseze medicului si sa ii mentioneze istoricul de
calatorie.
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 boala
respiratorie severa.
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