Էբոլայի վերաբերյալ փաստեր
Ի՞նչ է Էբոլան:

Ինչպե՞ս է այն տարածվում:

• Էբոլան առաջանում
է վիրուսի
պատճառով
• Էբոլան գոյություն
ուներ դեռ 1976թ.-ից
• Չկա Էբոլան
կանխարգելելու
պատվաստանյութ
• Էբոլան շատ
հազվադեպ է
հանդիպում
• Վաղաժամ բուժումը շատ կարևոր է

Դուք չեք կարող Էբոլա ստանալ օդի միջոցով
Դուք չեք կարող Էբոլա ստանալ ջրի միջոցով
Դուք չեք կարող Էբոլա ստանալ ուտելիքի միջոցով
Դուք Էբոլա կարող եք ստանալ միայն՝
• Էբոլայով հիվանդ կամ դրանից մահացած անձի մարմնի
հեղուկների միջոցով: Մարմնի հեղուկները հետևյալն են՝
Արյուն
Թուք
Քրտինք
Կղանք

Ու՞մ է վտանգ սպառնում:

Փսխում
Սերմնահեղուկ
Մեզ
Այլ հեղուկներ

• Աղտոտված առարկաներ (ասեղներ, բժշկական
պարագաներ, հագուստ, անկողնային պարագաներ)
• Վարակված կենդանիներ (արյուն կամ հեղուկներ կամ
վարակված միս)

• Մեծագույն ռիսկի են ենթարկվում՝
• ընկերները և ընտանիքի անդամները
• առողջապահական բնագավառի
աշխատակիցները

Որո՞նք են Էբոլայի նշանները:

Ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակումից հետո 2 օրվա ընթացքում
Նախնական փուլեր

Հետագա փուլեր
zzzz...

 



101.5°

Ուժեղ գլխացավ
Տենդ (ավելի քան
101.5 աստիճան)

Հոգնածություն

Ստամոքսի ցավ
Ախորժակի կորուստ

magnuscorp.com

Ինչ անել, եթե վտանգված եք
• ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ զանգահարեք
Ձեր բժշկին կամ հիվանդանոց,
եթե որևէ ախտանիշ ունեք:
• Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին
Արևմտյան Աֆրիկա վերջերս
կատարած ճամփորդության
կամ Էբոլայով հիվանդ անձի
հետ շփվելու մասին:
• 21 օր ստուգեք Էբոլայի
նշաններն ու ախտանիշները՝
• Ուժեղ գլխացավ •
մկանների ցավ • սրտթափոց • փորլուծություն
• ստամոքսի ցավ • անբացատրելի
արյունահոսություն • կապտուկներ:
• Զանգահարեք՝ նախքան բժշկի գրասենյակ կամ
շտապ օգնության բաժանմունք գնալը: Սա կօգնի
անձնակազմին Ձեր մասին հոգ տանելու և այլոց
պաշտպանելու համար:
Հետևեք բժշկի խորհուրդներին:

Անբացատրելի
արյունահոսություն
Փորլուծություն
(հնարավոր է՝
արյուն)

Կանխարգելեք տարածումը
• Հաճախակի լվացեք
ձեռքերը – օգտագործեք
օճառի/ալկոհոլի
հիմքով ձեռքերի
ախտահանիչ միջոցներ
• Ձեռք ՄԻ տվեք հիվանդ
անձանց արյունը կամ
մարմնի հեղուկները
• ՄԻ դիպչեք այն
առարկաներին, որոնք
շփվել են հիվանդ
մարդկանց հետ
• Ձեռք ՄԻ տվեք
Էբոլայից մահացած
անձի դիակը

Armenianwww.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
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Կարմրած աչքեր
Ցան

Սրտթափոց
(հնարավոր է՝
արյուն)
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