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Recommended Measures                                                         המלצות למטייל הישראלי  

 

  7/2/17, ברזילבדרום מזרח התפרצות קדחת צהובה התפשטות 

 

קדחת צהובה  במספר חולי חמשפי עליה על  של ברזילבריאות ה רשויותמדווחות  2017סוף ינואר מהחל 

sylvatic transmission)) ,כפריה מחוזב המכריע הרוב Minas Gerais  ברזיל.בדרום מזרח 

אשר נחשבו ( Minas Geraisעם )הגובלים   São Paulo -ו Espírito Santo במחוזות בנוסף, המחלה התפשטה 

 .)ראה מפה( עד כה חופשיים ממחלה בבני האדם

 Bahia.  חשודים במחלה במחוז מקריםבודקים  כמו כן

 

 PAHO 2.2.17, ולפי זמן מפה של אזורים אנדמיים לקדחת צהובה לפי מחוזות
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, לפי מחוזות ברזילבדרום מזרח קדחת צהובה התפרצות בופטירות חשודים( התפלגות חולים )מאושרים או 

 PAHO על פי  2.2.17 -מעודכן ל

חולים  מחוז/מס'

מאושרים או 

 חשודים

Minas Gerais Espírito Santo São Paulo "שיעור  כסה

 קטלניות

חולים  מס'

 מאושרים

134 13 4 151 36% 

חולים  מס'

 חשודים

668 54 3 725 12% 

בין  פטירות מס'

החולים 

 המאושרים

48 3 3 54 16% 

 

 

 קדחת צהובה בבעלי חיים:

שרה ואמהם  259 -ב .1,202 מהם מתו(, Non Human Primates) בעלי חייםבקרב התפרצויות  412על  דווח

 קדחת צהובה.

 

 

 :לנוסעים לברזיל המלצות

 ממשיך להמליץהינו אזור אנדמי לקדחת צהובה ומשרד הבריאות  Minas Geraisהמחוז כל  .1

 למגיעים למחוז זה להיות מחוסנים נגד קדחת צהובה.

 

נגד קדחת צהובה  ןאליהם מומלץ להתחסארגון הבריאות העולמי מרחיב את האזורים שלנוסעים  .2

 : כדלקמן

 

WHO: Areas at risk for yellow fever transmission in Brazil, 2013–2017: 

 

a. Espírito Santo State: at risk for yellow fever transmission with the exception of the urban area of 
Vitoria; 
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b. Rio de Janeiro State: at risk for yellow fever transmission in the following northern municipalities 
bordering Minas Gerais and Espírito Santo States: Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Cardoso 
Moreira; Italva; Itaperuna; Laje do Muriae; Miracema; Natividade; Porciuncula; Santo Antonio de 
Padua; São Fidelis; São Jose de Uba; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; São Francisco de 
Itabapoa; São João da Barra; 

 

c. Bahia State: extension of the areas at risk for yellow fever transmission with the inclusion of the 
following municipalities in the south and south-west of the States: Alcobasa; Belmonte; Canavieiras; 
Caravelas; Ilheus; Itacare; Mucuri; Nova Visosa; Porto Seguro; Prado; Santa Cruz Cabralia; Una; 
Urusuca; Almadina; Anage; Arataca; Barra do Chosa; Barro Preto; Belo Campo; Buerarema; 
Caatiba; Camacan; Candido Sales; Coaraci; CondeUba; Cordeiros; Encruzilhada; Eunapolis; Firmino 
Alves; Floresta Azul; Guaratinga; Ibicarai; Ibicui; Ibirapua; Itabela; Itabuna; Itagimirim; Itaju do 
Colonia; Itajuipe; Itamaraju; Itambe; Itanhem; Itape; Itapebi; Itapetinga; Itapitanga; Itarantim; Itororo; 
Jucurusu; Jussari; Lajedao; Macarani; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Nova Canaa; Pau 
Brasil; Piripa; Planalto; Posoes; Potiragua; Ribeirao do Largo; Santa Cruz da Vitoria; Santa Luzia; 
São Jose da Vitoria; Teixeira de Freitas; Tremedal; Vereda; Vitoria da Conquista.  

 

 

, מצורפת(הפה אדומים במהאזורים ה) בקדחת צהובהשבהם קיימת תחלואה שאר המחוזות לגבי  .3

 יש לפעול על פי ההנחיות הקיימות.

 

 בשעות גםו היום בשעותבעיקר , יתושים לעקיצת הסיכון לצמצום באמצעים להשתמשיש להזכירכם,  .4

 :הלילה

 .יתושים דוחה חומר של מריחה. א

 .וכובע גרביים, ארוכים מכנסיים, ארוכים שרוולים עם חולצה: ארוך לבוש. ב

 או ממוזג סגור חדר או, ובדלתות בחלונות וסגורות תקינות רשתות: יתושים מפני מוגנים בחדרים לינה. ג

 .יתושים בקוטל מרוססת כילה תחת

 .עקיצות יתושיםמ חלקית הגנה מבטיחים אלה אמצעים

mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il

