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Ca urmare a intensificÄƒrii activitÄƒÅ£ii gripale recomandam populatiei sÄƒ respecte masurile de prevenÅ£ie pentru infectiile
respiratorii acute si pentru a limita aparitia cazurilor de gripÄƒ ...

VaccinaÈ›i-vÄƒ antigripal !
Vaccinarea în fiecare toamnÄƒ reduce foarte mult riscul de îmbolnÄƒvire. Eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, în
funcÈ›ie de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu conÈ›ine virusuri gripale vii. Acest lucru
înseamnÄƒ cÄƒ vaccinul nu poate provoca gripÄƒ sau alte infecÈ›ii.
Recomandarea OrganizaÅ£iei Mondiale a SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii privind structura vaccinului gripal pentru sezonul rece 2018-2019 din
emisfera nordicÄƒ, în vigoare ÅŸi pentru România, este urmÄƒtoarea:
&bull;A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
&bull;A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus;
&bull;B/Colorado/06/2017-like virus.
ProtecÈ›ia postvaccinalÄƒ obÈ›inuta în urma administrÄƒrii vaccinului antigripal începe dupÄƒ 14 zile de la imunizare.

&bull; SpÄƒlaÈ›i-vÄƒ pe mâini în mod regulat cu apÄƒ È™i sÄƒpun.

&bull; AcoperiÈ›i-vÄƒ gura È™i nasul cu un È™erveÈ›el atunci când strÄƒnutaÈ›i. Nu reutilizaÈ›i batiste sau È™erveÈ›ele. Virus
alte virusuri respiratorii pot supravieÈ›ui temporar în afara corpului, astfel încât vÄƒ puteÈ›i infecta atingând batiste È™i È™erve
utilizate.
&bull; DacÄƒ nu aveÈ›i un È™erveÈ›el disponibil, stranutaÈ›i acoperindu-vÄƒ în totalitate nasul È™i gura cu braÈ›ul.
&bull; StaÈ›i acasÄƒ când sunteÈ›i bolnav. DacÄƒ vÄƒ simÈ›iÈ›i mai rÄƒu, solicitaÈ›i ajutor medical.
&bull; Nu trimiteti copii cu simptome respiratorii in colectivitatile scolare.
&bull; Nu luati antibiotice fara recomandarea medicului.

&bull; Evitarea aglomeraÈ›iilor (locuri de joaca, centre comerciale, mijloace de transport în comun, spectacole, reuniuni
sportive, etc.). ExistÄƒ un risc mare de transmitere a infecÅ£iilor respiratorii de la persoane aparent sÄƒnÄƒtoase, deja
infectate &ndash; care pot transmite agenÅ£ii cauzali ai infecÅ£iei între momentul infectÄƒrii ÅŸi apariÅ£ia primelor manifestÄƒri
de boalÄƒ.
&bull; Nu vizitaÈ›i persoanele bolnave de gripÄƒ, dacÄƒ nu este absolut necesar. DacÄƒ vizitaÈ›i pentru a acorda îngrijiri unei
persoane bolnave de gripÄƒ este recomandabil sÄƒ purtaÈ›i mascÄƒ tot timpul cât sunteÈ›i împreunÄƒ în aceeaÈ™i camerÄƒ.

&bull; EvitaÈ›i contactul apropiat cu persoanele bolnave, indepÄƒrtaÈ›i-vÄƒ de persoanele care tuÈ™esc sau strÄƒnutÄƒ (minim
m).

&bull; EvitaÈ›i sÄƒ vÄƒ atingeÈ›i ochii, nasul sau gura direct cu mana, iar dacÄƒ aÈ›i efectuat acest gest este recomandat a vÄƒ
spÄƒla pe mâini.

&bull; Aerisirea frecventÄƒ a încÄƒperilor. ÎncÄƒperea în care se izoleazÄƒ bolnavul trebuie sÄƒ fie bine aerisitÄƒ zilnic, iar obiec
de folosinÅ£Äƒ personalÄƒ sÄƒ fie curÄƒÅ£ate (apÄƒ cu detergenÅ£i, prin ÅŸtergere cu diferiÅ£i dezinfectanÅ£i etc.).
<p> Dr. ArbÄƒnaÅŸ Janina </p>
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