Alamin ang tungkol sa Zika.
Ang mga lugar sa Sentral at
Timog Amerika, ang Caribbean,
Mexico, at mga bahagi ng Asya
at ang Estados Unidos ay
mayroong mga lamok na
nagkakalat ng Zika.
Ang mga buntis na babae, mga
babaeng maaaring mabuntis, at
ang kanilang sekswal na mga kapareha ay dapat
iwasang maglakbay sa mga lugar kung saan kumakalat
ang Zika.
Kung dapat kang maglakbay sa mga lugar na ito...
Gumamit ng spray para sa lamok na
aprubado ng Environmental Protection
Agency (EPA) kapag nasa labas.
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Kapag bumalik ka...

14 na
na
araw
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Kung mayroon kang lagnat, pananakit ng
kasukasuan o kalamnan, pantal o
namumulang mga mata, tawagan ang iyong
doktor at pag-usapan ang tungkol sa iyong
pagbibiyahe.
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doktor at pag-usapan ang tungkol sa iyo, o sa
paglalakbay ng iyong kapareha, kahit na wala
kang mga sintomas.
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