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suspekta 

kazo!
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Neniaj 
specialaj 
protektaj 
aranĝoj 
kontraŭ 

Ebolo-febro 
necesas

Febro > 38,5 °C aŭ altigita korpa temperaturo kun 
akompanantaj simptomoj, kiuj estas tipaj de Ebolo-febro 

(ekz. diareo, naŭzo, vomado, hemoragioj)

Por la unua anamnezo de malsanulo kun ebla Ebolo-febro 
atentu distancon de > 1m al la paciento!!

Por pli detalaj ekzamenoj surmeto de persona protekta ekipaĵo kiel 
gantoj, protektaj okulvitroj, Unufoja Protektmantelo kaj FFP3-masko 

Dum la 21 tagoj antaŭ komenco de la 
malsano!

!

Kontakto* kun kazoj de Ebolo-febro 
aŭ suspektaj kazoj, respektive kun 
mortintoj kaŭze de Ebolo-febro 

(regionoj, en kiuj tiaspecaj 
kontaktoj eblas en Afriko, rigardu 

sube)

Profesia kontakto kun Ebolo-
virusoj, materialo, kiu enhavis 
virusojn, aŭ infektitaj bestoj

Kontakto kun ßughundoj, vespertoj, 
simioj (rekta kontakto kun tiuj bestoj 
aŭ iliaj ekskrementoj) en regionoj de 

Afriko, kiuj estas koncernataj de 
ekaperoj de Ebolo-febro, aŭ 

„ĜangalviandoÒ (ãBushmeatÒ) 
de tie

El bona 
kialo 

suspekta 
kazo!
!

Specialaj 
protektaj 
aranĝoj 
necesas!

!
Alrigardu ekz.!!

www.rki.de/ebola-
uebersicht!

+!
www.rki.de/ebola-

massnahmen!!
(Paĝoj en la germana)!!!!
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*Kontakto:!
Rekta kontakto kun sango aŭ aliaj korpaj likvaĵoj respektive kun histoj - kiuj verŝajne enhavas virusojn - de pacientoj, kiuj suferas de 
Ebolo-febro aŭ mortis de ĝi, kaj de suspektaj kazoj; aŭ ebla kontakto kun vestaĵoj aŭ aliaj aĵoj poluitaj de la Ebolo-virusoj.!
Ne-protektita kontakto (<1m) al malsanulo, kiu suferas de Ebolo-febro aŭ mortis de ĝi aŭ al suspekta kazo (inkluzivas kontaktojn en la 
familio, ßugpasaĝerojn, kiuj sidis apud, antaŭ aŭ malantaŭ la malsanulo (1 seĝo en ĉiuj direktoj, ankaŭ trans la koridoro), 
aviadilskipanoj, kiuj zorgis pri la malsanulo)!
Restado en afrika malsanulejo, en kiu oni kuracis gemalsanulojn, kiuj suferis de Ebolo-febro!
Ne-kontakto: nura kunrestado en sama ĉambro / traÞkilo.!!
Landoj en Afriko, kiuj nuntempe estas koncernataj de Ebolo-ekaperoj: Gvineo, Liberio, Siera-Leono, Niĝerio (Lagos kaj Port Harcourt), 
Demokratia Respubliko Kongo (Provinco „Équateur“)!!
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