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موقعی که در فضای آزاد هستید از
اسپری ضد پشه مورد تأیید سازمان
حفاظت از محیط زیست ( )EPAاستفاده
کنید.
پیراهن آستین بلند و شلوار بلند بپوشید
تا از نیش پشه ها در امان باشید.
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پس از بازگشت …
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تا  41روز بعد از سفر
عالئم بیماری را کنترل کرده و به استفاده
از اسپری ضد پشه ادامه دهید.
اگر دچار تب ،درد مفاصل یا عضالت،
قرمزی پوست یا چشم شدید ،با پزشک
خود تماس گرفته و درباره سفر خود با وی
صحبت کنید.
اگر باردار هستید ،حتی اگر عالمتی ندارید
باید با پزشک خود تماس گرفته
و درباره سفر خود ،یا سفر شریک زندگی
با وی صحبت کنید.
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