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พื้นทีใ่นเขตทวีปอ 
เมรกิากลางและอเมรกิาใต ้
กลุม่ประเทศและหมู่เกาะ 
ในเขตทะเลคารบิเบียน 
ประเทศเม็กซโิก 
และหลายพื้นทีใ่นเอเ 
ชยีและประเทศสหรัฐฯ 
มียงุทีก่ าลังแพรก่ระ 
จายเชือ้ไวรัสซกิา 
 

สตรีมีครรภ ์สตรีท่ีอาจต้ังครรภ์และ 
คู่นอนของพวกเขาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืน
ท่ีท่ีก าลังมีการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสซิกา 
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หากท่านต้องเดินทางไปยังพื้นที่เหล่านี…้ 
 

 ใชส้เปรยก์ันยงุทีผ่า่นการรับรองขอ
งหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
(EPA) เมื่ออยูข่า้งนอก  

 สวมเสือ้แขนยาวและขายาวเพื่อหลี
กเลีย่งยงุกัด 

 
พักหรอืนอนในหอ้งกันยงุหรอืหอ้ง
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เมือ่ท่านกลับมา… 

 ตรวจดอูาการเจ็บป่วยในระยะ 14 
วันหลังจากเดนิทางกลับ 
และใชส้เปรยก์ันยงุตอ่ไป 

 
หากทา่นมีไข ้ปวดขอ้ หรอืกลา้มเน้ือ 
มีผื่นคัน หรอืตาแดง 
ขอใหโ้ทรตดิตอ่แพทยข์องทา่นและแจง้
ใหท้ราบเกีย่วกบัการเดนิทางของทา่น 
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ใหท้ราบเกีย่วกบัการเดนิทางของทา่น 
หรอืการเดนิทางของคูน่อนของทา่น 
แมว้่าทา่นจะไม่มอีาการเจ็บป่วยใดๆ  
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หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หรือบริก 
ารด้านการแพทย์และสังคม โทร 2-1-1 
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Areas of Central and South 
America, the Caribbean, 
Mexico, and parts of Asia 
and the U.S. have 
mosquitoes that are 
spreading Zika.  
 

Pregnant women, women 
likely to become pregnant, 
and their sexual partners 
should avoid traveling to areas  
where Zika is spreading.  
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If you must travel to these areas… 
 

 Use Environmental Protection 
Agency (EPA) approved 
mosquito spray when outside.  

 Wear long sleeve shirts and 
pants to avoid mosquito bites. 

 Stay or sleep in screened-in  
or air conditioned rooms.  
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When you return… 

 Check for signs of illness up 
to 14 days after you travel and 
continue to use mosquito spray. 

  If you have fever, joint or muscle 
pain, rash or red eyes, call your 
doctor and talk about your travel. 

 If you’re pregnant, call your 
doctor and talk about your travel, 
or your partner’s travel, even if  
you don’t have symptoms. 
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