Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο
Μάξηηνο 2013
Οη νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ
πνπ απνξξέεη από ην αληηθείκελν ελαζρόιεζήο ηνπο θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο
θαη γηα ηα νπνία ηεθκεξηώλεηαη ζπλερήο, ζπρλόο ή απμεκέλνο θίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο.
Τα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο
ιύζζαο θαηά ηελ επαθή ηνπο κε δώα ζηε πεξηνρή θαη λα είλαη επαξθώο εκβνιηαζκέλα θαηά ηεο ιύζζαο.
Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα έθζεζε ζηε ιύζζα αλήθνπλ:
 Κηελίαηξνη θαη ζεξνθύιαθεο ή άιιν πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζην πξόγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιύζζαο
ζηα δώα, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (άκεζε επαθή κε δώα,
πεξηζπιινγή ύπνπησλ/ λεθξώλ δώσλ, ζπιινγή δεηγκάησλ). (ΚΥΑ 1604/45066/11-4-2012 «Υινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επηηήξεζε ηεο ιύζζαο» & εγθύθιηνο ΥπΑΑΤ 170778/1584 /7-6-2012 «Πξόγξακκα
Επηηήξεζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Λύζζαο ζηελ Ειιάδα»)
 Εξγαδόκελνη ζηελ ππεξεζία ζπιινγήο αδεζπόησλ ησλ Δήκσλ πνπ έρνπλ ζπρλή θαη άκεζε επαθή κε
δώα.
 Εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ζε θπλνθνκεία – θαηαθύγηα αδεζπόησλ ή άιισλ
δώσλ θαη έρνπλ ζπρλή θαη άκεζε επαθή κε δώα (π.ρ. θξνληίδεο πγείαο, ζπγθξάηεζε & πεξηπνίεζε
δώσλ).
 Εξγαδόκελνη ζε θάξκεο εθηξνθήο γνπλνθόξσλ ή άιισλ άγξησλ δώσλ πνπ έρνπλ ζπρλή θαη άκεζε
επαθή κε δώα.
 Κηελίαηξνη ή άιιν πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Σπλνξηαθνύο Σηαζκνύο Υγεηνλνκηθνύ Κηεληαηξηθνύ
Ειέγρνπ, εθόζνλ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε εηζαγόκελα δώα.
 Εξγαδόκελνη ζε δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηάγλσζε ηεο ιύζζαο, ή ρεηξίδνληαη
θαιιηέξγεηεο δσληαλνύ ηνύ ιύζζαο ή κνιπζκαηηθά πιηθά/δείγκαηα.
 Κηελίαηξνη θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο θιηληθήο πξάμεο έξρνληαη ζε ζπρλή
επαθή κε δπλεηηθώο κνιπζκέλα – κεηαδνηηθά δώα
 Εξγαδόκελνη, νη νπνίνη έρνπλ ζπρλή θαη άκεζε επαθή κε δώα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο
θαη ηεο εκβνιηαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δώσλ
 Οκάδεο ή κεκνλσκέλα άηνκα ζηα νπνία ηεθκεξηώλεηαη ζπλερήο, ζπρλόο ή απμεκέλνο θίλδπλνο έθζεζεο
ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο
Ο πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο πξέπεη λα εθαξκόδεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ ηνλ
πςειόηεξν θίλδπλν έθζεζεο θαη απαζρνινύληαη ζε Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο (ΠΕ) πςειήο επηθηλδπλόηεηαο
γηα ηε θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζε δώα:
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- Κηελίαηξνη θαη Θεξνθύιαθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιύζζαο ζηα δώα, όπσο
πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
- Εξγαδόκελνη ζηηο ππεξεζίεο ζπιινγήο αδέζπνησλ ησλ Δήκσλ, πνπ έρνπλ ζπρλή θαη άκεζε επαθή κε
δώα.
- Εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ζε θπλνθνκεία – θαηαθύγηα αδεζπόησλ ή άιισλ
δώσλ θαη έρνπλ ζπρλή θαη άκεζε επαθή κε δώα (π.ρ. ζπγθξάηεζε & πεξηπνίεζε δώσλ).
- Κηελίαηξνη θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό πνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο θιηληθήο πξάμεο έξρνληαη ζε ζπρλή
επαθή κε δπλεηηθώο κνιπζκέλα – κεηαδνηηθά δώα.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ν πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο δελ πξνζηαηεύεη 100% από ηνλ ηό ηεο ιύζζαο. Σε πεξίπησζε
έθζεζεο ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί ρνξήγεζε επηπιένλ δόζεσλ εκβνιίνπ θαηά ηεο ιύζζαο.
Οη εξγαδόκελνη πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα πξέπεη λα
ηεξνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηεο ιύζζαο, αλεμαξηήησο ηνπ
πξνιεπηηθνύ εκβνιηαζκνύ.
Σε πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα εκβνιίσλ είλαη πεξηνξηζκέλα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηε
δηαηήξεζε ηθαλώλ απνζεκάησλ γηα κεηα-εθζεζηαθή πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ζε πεξηζηαηηθά κε πηζαλή
έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο.

Μέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο ιύζζαο γηα ηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ
Η πξσηνγελήο πξόιεςε αθνξά ζηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ε έθζεζε
ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο.
1. Πξσηνγελήο πξόιεςε θαηά ηνλ ρεηξηζκό δώσλ
Ιδηαίηεξα θαηά ην ρεηξηζκό δώσλ
 πνπ πξνέξρνληαη από πεξηνρέο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο,
 κε άγλσζην ηζηνξηθό επαθώλ κε άιια δώα,
 κε επαξθώο ειεγρόκελα,
 κε πεξηνξηζκέλα ζε γλσζηό θαη αζθαιέο ρώξν,
 κε ηξαύκαηα πηζαλώο πξνεξρόκελα από ζπκπινθή κε άγλσζην ή ύπνπην δών,
ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα εμήο κέηξα πξνζηαζίαο:
Δθηίκεζε θαηάζηαζεο- ηήξεζε απνζηάζεσλ. Οπνηνζδήπνηε ρεηξίδεηαη ζθύινπο, γάηεο ή άιια
ζειαζηηθά ζα πξέπεη λα εθηηκά ηε θαηάζηαζε ηνπ δώνπ πξηλ ην πιεζηάζεη, θπξίσο όζνλ αθνξά πηζαλά
ζπκπηώκαηα ιύζζαο (π.ρ. αιιαγή ζπκπεξηθνξάο - λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα - παξάιπζε). Σηελ
πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα θξαηά απόζηαζε αζθαιείαο θαη λα εηδνπνηεί ην Τκήκα Κηεληαηξηθήο ή
άιινπο αξκόδηνπο επαγγεικαηίεο (π.ρ. θηελίαηξν, εξγάηεο ζπιινγήο αδεζπόησλ, ζεξνθύιαθεο θ.ά.).
Υξήζε κε δηαπεξαηώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεσο [απνζθνπνύλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο πηζαλόηεηαο
επαθήο ζηέινπ ηνπ δώνπ κε αλνηρηέο πιεγέο ηνπ δέξκαηνο.
Υξήζε πξνζσπίδαο ή ζπλδπαζκνύ κάζθαο θαη πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ: απνζθνπνύλ ζηε
πξνζηαζία από ζηαγνλίδηα ζηέινπ ηνπ δώνπ κε νθζαικνύο, ξηληθή θαη ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ηνπ ρεηξηζηή
ή επαγγεικαηία πγείαο. Σεκεηώλεηαη όηη ηα γπαιηά κπσπίαο θιπ δελ πξνζηαηεύνπλ ηθαλνπνηεηηθά, θαη
γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή κάζθα πξνζηαζίαο (goggles).
Πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη κεηά ην πέξαο ηεο επαθήο, γηα ηελ απνθπγή έκκεζεο επηκόιπλζεο
(νθζαικνί, ξηληθή θαη ζηνκαηηθή θνηιόηεηα) κέζσ ησλ ρεξηώλ, κεηά από επαθή κε ηε ζίειν ηνπ δώνπ.
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Πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο.
2. Πξσηνγελήο πξόιεςε θαηά ην ρεηξηζκό ζεξακάησλ ή θαηά ηελ πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ
Ο ηόο βξίζθεηαη ζην ζάιην θαη ζην λεπξηθό ηζηό (εγθέθαινο) ηνπ κνιπζκέλνπ δώνπ. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ
δώνπ ν ηόο θαηαζηξέθεηαη ζρεηηθά γξήγνξα (δηάζηεκα σξώλ ή εκεξώλ), είλαη επαίζζεηνο ζηηο ππεξηώδεηο
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, ελώ δελ επηδεί ζε απνμεξακέλα πιηθά.
Καηά ηνλ ρεηξηζκό ζεξακάησλ θαη ηελ πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα εμήο κέηξα
πξνζηαζίαο:
Υξήζε κε δηαπεξαηώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεσο (απνζθνπνύλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο πηζαλόηεηαο
επαθήο ζηέινπ ηνπ δώνπ κε αλνηρηέο πιεγέο ηνπ δέξκαηνο).
Πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη κεηά ην πέξαο ηεο επαθήο, γηα ηελ απνθπγή έκκεζεο επηκόιπλζεο
(νθζαικνί, ξηληθή θαη ζηνκαηηθή θνηιόηεηα) κέζσ ησλ ρεξηώλ, κεηά από επαθή κε ηε ζίειν ηνπ δώνπ.
Πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο.

Γεπηεξνγελήο πξόιεςε
Η δεπηεξνγελήο πξόιεςε αθνξά ζηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ώζηε λα απνθεπρζεί κόιπλζε όηαλ
έρεη πξνεγεζεί δπλεηηθή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο.
Τα κέηξα απηά είλαη θνηλά γηα όια ηα άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε δών θαη πεξηιακβάλνπλ:
εληνπηζκό όισλ ησλ πιεγώλ θαη άκεζα θαιό πιύζηκό κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό θαη ζαπνύλη
γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαη εθαξκνγή αιθννινύρνπ («νηλόπλεπκα») ή ησδηνύρνπ αληηζεπηηθνύ
(«ηώδην»).
αλαδήηεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ηαηξηθήο βνήζεηαο
πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δώνπ (είδνο, κέγεζνο, ρξώκα θιπ.), ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ, αλ επηηέζεθε γηα θάπνην ιόγν, αλ έρεη εθδειώζεη θαη ζην παξειζόλ επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά, ηελ ηνπνζεζία όπνπ έγηλε ην ζπκβάλ θαη πνύ θαηεπζύλζεθε ην δών κεηά
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο Δηεύζπλζεο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο
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