ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω δήγματος (τσιμπήματος)
μολυσμένων κουνουπιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ανθρώπων που μολύνονται
με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν προκαλείται κανένα σύμπτωμα, ενώ σπάνια μπορεί να
παρουσιασθούν σοβαρές εκδηλώσεις όπως υψηλός πυρετός, δυσκαμψία αυχένα,
αποπροσανατολισμός, τρόμος, μυϊκή αδυναμία, και παράλυση. Προς το παρόν δεν υπάρχει
διαθέσιμο εμβόλιο για τον άνθρωπο, ούτε ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη από τον ιό.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών και καταστάσεων μπορεί να προσβληθούν. Ωστόσο, όσοι είναι
άνω των 50 ετών ή είναι ανοσοκατασταλμένοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής
νόσου.

Η κύρια προφύλαξη στοχεύει στη μείωση
της έκθεσης των εργαζομένων στα κουνούπια.
Προσοχή στα παρακάτω:




Στάσιμα νερά σε εξωτερικούς χώρους εργασίας
Άδειασμα των δοχείων με λιμνάζοντα ύδατα κάθε 4 έως 5 ημέρες, καθώς και
αναποδογύρισμα, κάλυψη ή αποθήκευση δοχείων όπως καλύμματα,
κουβάδες, βαρέλια, καροτσάκια, κ.λ.π. που ενδέχεται να λιμνάζουν νερά.
Διάνοιξη οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και δεν
μπορούν να αδειάσουν.
Καθάρισμα των υδρορροών βροχής και αφαίρεση υπολειμμάτων (φύλλα,
κλαδιά, σκουπίδια) από χαντάκια και φρεάτια.
Ρούχα εργαζομένων



Χρήση προστατευτικού ρουχισμού, όπως πουκάμισα με μακριά μανίκια,
μακριά παντελόνια και κάλτσες.

Χρήση εντομοαπωθητικών
 Αποφυγή εφαρμογής της αντλίας ή των προϊόντων αεροζόλ απευθείας στο
πρόσωπο. Αντ’ αυτού προτείνεται ψεκασμός των προϊόντων πάνω στα
χέρια και προσεκτική επάλειψη στο πρόσωπο, αποφεύγοντας τα μάτια και
το στόμα.
 Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας.
 Αποφυγή εφαρμογής των εντομοαπωθητικών στο δέρμα που καλύπτεται
από ρούχα.
 Ψεκασμό των ενδυμάτων με εντομοαπωθητικά προϊόντα, καθώς τα
κουνούπια μπορούν να διεισδύσουν τα λεπτά ρούχα.
 Ανανέωση του εντομοαπωθητικού όταν απαιτείται.
 Πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό μετά το πέρας της εργασίας.
 Πλύσιμο των ρούχων που έχουν ψεκαστεί με εντομοαπωθητικά πριν
χρησιμοποιηθούν ξανά.
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