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Vývoj epidemie Eboly v západní Africe, stav k 1. 8. 2014

Podle poslední aktualizace WHO ze dne 28. července 2014 je v západní Africe evidováno celkem
1201 případů a 672 úmrtí.
Počty případů podle států
Libérie hlásí 249 případů včetně 129 úmrtí;
Sierra Leone 525 případů včetně 224 úmrtí;
Guinea 427 případů včetně 319 úmrtí.
WHO nedoporučuje speciální screening v místech vstupu v souvislosti s touto epidemií ani v
současné době nedoporučuje žádné cestovní nebo obchodní omezení. Nicméně, bylo vydáno
doporučení pro cestovatele. Všichni cestující, kteří opouštějí nebo kteří přijedou do oblasti, kde
se Ebola virus vyskytuje, by měli být informováni v místech vstupu (např. letiště nebo přístavy
na stravování, při příjezdu do oblastí nebo na pozemních přechodech), o potenciálním riziku
onemocnění Ebolou a informováni o tom, jak minimalizovat riziko nákazy. Vracející se
návštěvníci z postižených oblastí by měli být upozorněni, že pokud se objeví infekční příznaky
onemocnění (horečka, slabost, bolest svalů, bolest hlavy, nevolnost, bolest v krku, zvracení,
průjem nebo krvácení) do tří týdnů po návratu nebo pokud mají podezření, že byli vystaveni viru
Ebola (např. dobrovolníci, kteří pracovali v prostředí zdravotní péče) v postižených oblastech, by
měly usilovat o rychlou lékařskou pomoc a upozornit na cestovní anamnézu.
• Riziko pro turisty nebo obchodní osoby nakazit se virem Ebola při návštěvě postižených oblastí
je extrémně nízké. Přenos vyžaduje přímý kontakt s krví, sekrety, orgány, nebo jinými tělními
tekutinami infikované osoby nebo zvířete.
• Riziko pro cestující za účelem navštívit přátele a příbuzné v postižených zemích je podobně
nízké, pokud cestující nemá přímý fyzický kontakt s infikovanou osobou nebo zvířetem.
WHO nadále doporučuje členským zemím pečlivou surveillance nákaz s podobnou
symptomatologií jaká je u Eboly.
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