
Top 10 skutočností o 

EBOLE 
10 Tvoj pes a mačka nešíria Ebolu. 

Neexistujú žiadne údaje ani zistenia o psoch alebo mačkách, že sa môžu nakaziť 
Ebolou ani o tom, že ju šíria. Vzhľadom k tomu je riziko epidémie Eboly je veľmi 
nízke. Riziko pre domáce zvieratá, je tiež veľmi nízke. 

 

Jedlo a nápoje dovezené zo západnej Afriky sú 
bezpečné 

Nikto nebol infikovaný Ebola z potravín, ktoré sa dovážajú. Nemôžete sa nakaziť vírusom 
Eboly z potravín, ktoré sú legálne zakúpené. 

 

 

Komáre sú nebezpečné, ale neprenášajú vírus 
Eboly. 

Neexistujú žiadne vedecké dôkazy o komároch a inom hmyze, že prenášajú vírus 
Ebola. Len cicavce (napríklad ľudia, netopiere, opice) boli infikovaní vírusom 
Ebola. Komáre prenášajú iné vírusy, ako je malária a West Nile vírus, ktoré môžu 

spôsobiť vážne ochorenia u ľudí a niekedy dokonca môžu spôsobiť smrť. 

 

Vaši rodinní príslušníci, spolupracovníci, 
susedia a vracajúci sa z dovolenky 
nepredstavujú nebezpečenstvo pre vás a pre 
vašu rodinu. 

 
Ebola sa šíri prostredníctvom priameho kontaktu s krvou alebo telesnými tekutinami  

(moč, sliny, pot, stolica, zvratky, materského mlieka, a spermií) od osoby nakazenou Ebolou.  

Nie všetci prichádzajúci z krajín, kde je epidémiou Eboly bol v kontakte s niekým, kto má Ebola.  

Cestujúci, ktorí prichádzajú z krajín, kde je epidémia Ebola  bude pridelená osobitná  

zdravotná starostlivosť (aktívne monitorovanie a sledovanie zdravotného stavu). 

 

 

 
 
 
 
 

 
BLEACH 

6 Chlórnan a iné dezinfekcie usmrtia Ebolu. 
Chlórnan a iné registrované dezinfekčné prípravky pre zdravotníctvo usmrtia Ebolu. 

 
 

Ak sa cítite chorý, myslite na chrípku nie na Ebolu. 
Chrípka a Ebola nemajú nejaké podobné príznaky, môžu sa zamiť. Ebola je veľmi zriedkavé 
ochorenie, najmä v EÚ a USA.  

Chrípka je veľmi časté respiračné ochorenie. Ročne sa ňou nakazí milióny ľudí, státisíce sú 
hospitalizovaní, a desiatky tisíc umrú na chrípku. 

Ak ste boli v priamom kontakte s niekým, kto je chorý na Ebola, vaše príznaky sú s 
najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené chrípkou, a mie Ebolou.
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FLU 
 

4 Ebola nie je vzdušná nákaza 
Ebola nie je respiračné ochorenie a nešíri sa vzdušnou cestou. 

Neexistuje žiadny dôkaz, že Ebola sa šíri pri kašľaní alebo kýchaní. Ebola sa môže 
rozšíriť prostredníctvom veľkých kvapiek (postriekanie), ale iba vtedy, keď je osoba 
nakazená a má príznaky. Preto musia zdravotníci používať osobné ochranné pomôcky 
pri ošetrovaní osôb nakazených Ebolou. 

 
 

Epidémia Eboly nemá vplyv na bezpečnosť 
leteckej dopravy. 

Transport lietadlom cestujúcich nakazených Ebolou je veľmi nepravdepodobný. Všetci 
cestujúci prichádzajúci priamo z Libérie, Sierra Leone, Guinea, alebo Mali, prichádzajú na  
letisko, kde sa vykonáva vstupný skríning (vyšetrenia). 

 

Ebola sa šíri len z osoby, ktorá má 
príznaky. 

Príznaky Eboly sa objavia medzi 2. až 21. dňom (v priemere 8 až 10 dní) po 
nakazení. Osoba infikovaná Ebolou môže šíriť nákazu na ďalších ľudí, až po 
objavení príznakov . 

 

 

N e m ô ž e t e  s a  n a k a z i ť  p o d a n í m  r u k y  a l e b o  o b j a t í m. 1 
Ebola sa šíri prostredníctvom priameho kontaktu s telesnými tekutinami od osoby 
chorou na Ebolu. Priamy kontakt s krvou a telesnými tekutinami (moč, sliny, pot, stolica, 
zvratky, materské mlieko, a spermie) z infikovanej osoby a dotkol sa niekoho iného očí, 
nosa, alebo v úst, alebo otvorenej rany. 
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