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հիվանդության նշաններին
ճանապարհորդելուց հետո 14 օրվա
ընթացքում և շարունակեք
մոծակների սփրեյ օգտագործել:
Եթե ունեք տենդ, հոդերի կամ
մկանների ցավեր, ցան կամ աչքերի
կարմրություն, զանգահարեք ձեր
բժշկին և զրուցեք ձեր
ճանապարհորդության մասին:
Եթե հղի եք, զանգահարեք ձեր
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զուգընկերոջ ճանապարհորդության
մասին, նույնիսկ եթե
ախտանիշներ չունեք:
Թարմացվել է 01/03/2017
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բժշկական և սոցիալական
ծառայություններ գտնելու համար
զանգահարեք 2-1-1:
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