Informace pro fanoušky chystající se na MS ve fotbale v Brazílii – doporučení Evropského
centra pro kontrolu infekčních nemocí (ECDC)
ECDC posiluje svou epidemiologickou bdělost během mistrovství světa ve fotbale 2014 v
Brazílii s cílem včasné detekce případné hrozby a včasného provedení příslušných
protiepidemických opatření.
ECDC bude monitorovat epidemiologickou situaci a spolupracovat s příslušnými orgány
veřejného zdraví, včetně Evropské komise, Světové zdravotnické organizace a brazilského
ministerstva zdravotnictví, obdobně jako tomu bylo během olympijských her v Londýně v
roce 2012 a mistrovství UEFA v Polsku a na Ukrajině v roce 2012.
Jaké je riziko pro cestující v EU?
ECDC zhodnotila rizika infekčních nemocí pro Evropany, kteří navštíví Brazílii v průběhu
turnaje a také jejich možný dopad na veřejné zdraví v evropských zemích po návratu
cestujících (fanoušků).
Návštěvníci z EU mohou během mistrovství světa v Brazílii 2014 nejčastěji onemocnět
gastrointestinálními (střevními) onemocněními – průjmy a také nákazami přenášenými
vektory (komáři, v úvahu přichází horečka Dengue). Z tohoto důvodu je třeba věnovat
pozornost standardním hygienickým opatřením, zejména mytí rukou a chránit se proti
komárům a hmyzímu kousnutí používáním repelentů, případně nosit košile s dlouhými
rukávy a kalhoty. ECDC doporučuje také chemoprofylaxi proti malárii a očkováni proti žluté
zimnici, pokud se jedná o cestu do rizikových oblastí v Brazílii ( viz mapa rizikových oblastí).
Také se doporučuje očkování proti žloutence typu A. Cestující s EU by se měli vyvarovat
nechráněným sexuálním stykům.
Malarické oblasti znázorňuje mapa č. 1

Pokud fanoušci budou pobývat jen ve velkých městech podél pobřeží ( s výjímkou Manaus, Brasilia,
Cuiaba), nemusí užívat antimalarika. Pokud by však fanoušci vyjížděli na několik dní do pralesních
oblastí - doporučuje se chemoprofylaxe a měli by se před odjezdem spojit s příslušným očkovacím
centrem.

Pokud jde o žlutou zimnici – viz mapka č.2 – na pobřeží riziko není , ve vnitrozemí riziko stoupá.

Volně přeloženo z materiálu ECDC a doplněno.

