
Колко опасен е този вирус?
Какви са симптомите на болестта?

Как да се предпазим?
За първи път вирусът „Зика” е открит през

1947 година в Уганда. През 1952 година е
установен и в Танзания. Досега обаче той почти не
е бил проучван.  Актуалното му разпространение
започна през 2015 година в Бразилия. Счита се, че
до сега заразените са милиони в страните от
Латинска Америка.

Вирусът се пренася от тигрови комари от вида Aedes aegypti, които пренасят
вируси, причинители и на други заболявания като Жълта треска и Денга.

„На този етап рискът от пренасочване на вируса „Зика” от Латинска
Америка към Европа и вътрешно разпространение е твърде нисък” гласи
изявление на Министерството на здравеопазването.

От Европейския център за контрол на болестите в Стокхолм обясняват
ситуацията със сезона, в който в европейския континент няма наличие на комари.

Единичните случаи на заболели европейски граждани от треска „Зика” са
резултат от пребиваването им в страни, в които заболяването е най-интензивно в
момента.

ВАКСИНА СРЕЩУ ВИРУСА „ЗИКА” – НЯМА!

Заболяването протича сравнително леко.
Симптоми - като грипно заболяване:

· Висока температура и главоболие
· Отпадналост
· Кожни обриви
· Конюктивит
· Болки в ставите и мускулите

И ОЩЕ:

· Заболяването се проявява от 3 – 12 дни след ухапване от комар и
приключва за около седмица

· На всеки петима инфектирани само един заболява от треска „Зика”
· В редки случаи могат да се развият усложнения,  а още по рядко –

смърт
· При бременни жени вирусът може да се предаде на зародиша и да

предизвика вродени малформации и смърт



Според оценка на Министерството на здравеопазването на този етап рискът
от пренасочване на вируса към Европа и вътрешно разпространение е твърде
нисък.

Първоначално мерките са насочени за хора, на които предстои пътуване в
засегнатите райони.

При проява на симптоми, посочени по-горе е необходимо:

1. Почивка

2. Приемане на повече течности (вода, чай)

3. Приемане на болкоуспокояващи и антифебрилни
препарати

4. Незабавно потърсете лекарска помощ!

На хората, живеещи или посещаващи рискованите райони, се препоръчва:
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1. Да използват спрей срещу комари (репеленти)
2. Да носят светли дрехи с дълги ръкави
3. Да поставят предпазни мрежи (комарници) в домовете си
4. Унищожеване на биотопите на комарите – застояли води,

стари автомобилни гуми
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РЗИ – Стара Загора е връчила предписания до кметовете на общините в
областта и ДДД фирмите с указания за своевременна подготовка за извършване на
дезинсекция срещу комарите и техните ларви!

РЗИ – СТАРА ЗАГОРА, Дирекция „Надзор на заразните болести”

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ВИРУСА „ЗИКА”!


