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Uuteen koronavirukseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä
Yhteenveto tilanteesta
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -keskus USA:ssa seuraa tarkasti uuden
koronaviruksen aiheuttaman hengityselinsairauden leviämistä. Virus havaittiin ensimmäistä
kertaa Wuhanissa, Hubein provinssissa Kiinassa. Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoitti 11.
helmikuuta 2020 virallisen nimen uuden koronaviruksen aiheuttamalle taudille: COVID-19.
Muita tapauksia on nyt todettu yhä useammissa paikoissa eri puolilla maailmaa, mukaan lukien
Yhdysvalloissa. Viruksen syitä ja leviämistä tutkitaan koko ajan.
Matkustaminen vuosikokoukseen Singaporeen
K: Onko turvallista matkustaa Singaporeen vuoden 2020 Lions Clubs Internationalin
vuosikokoukseen?
V: Tällä hetkellä COVID-19 leviämisen ei oleteta vaikuttavan matkustamiseen vuoden 2020
Lions Clubs Internationalin vuosikokoukseen Singaporeen kesäkuussa. Tämä on nopeasti
kehittyvä tilanne, joten ei ole mahdollista tietää tässä vaiheessa, miten tämä sairaus etenee ja
mitkä uudet matkarajoitukset voivat olla olemassa. Jos olet varaamassa matkaa ennen
vuosikokousta tai sen jälkeen, muista tarkistaa matkavakuutuksesi kattavuus siltä varalta, että
suunnitelmasi muuttuvat. Jäsentemme turvallisuus ja terveys on tärkein prioriteettimme.
Jatkamme asiasta tiedottamista ja pidämme lionit ajan tasalla matkustusvaroituksiin liittyen.
K: Miten uusi koronavirus vaikuttaa Singaporeen?
Singaporen hallitus on nostanut sen taudeista varoittavaa järjestelmää (Disease Outbreak
Response System Condition) (DORSCON) keltaisesta oranssiin 7.2.2020. DORSCONjärjestelmässä oranssi tarkoittaa, että COVID-19 virus on vakava ja leviää helposti ihmisestä
toiseen, mutta tauti ei ole tällä hetkellä levinnyt laajalle Singaporessa ja viruksen aiheuttamat
ongelmat jokapäiväiseen elämään ovat olleet vähäisiä.
K: Miten pienennän omaa riskiäni sairastua tautiin?
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V: Singaporen terveysministeriö, CDC ja Maailman terveysjärjestö ovat kaikki julkistaneet
suosituksia siitä, miten voit pienentää omaa riskiäsi sairastua tähän tautiin. Näitä ovat:


Pese kädet usein saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan. Käytä
alkoholipohjaista käsienpuhdistusainetta, jos vettä ja saippuaa ei ole käytettävissä.



Peitä suu ja nenä nenäliinalla tai hihalla (ei käsillä), kun yskit tai aivastat.



Vältä läheistä kontaktia ihmisiin, jotka ovat sairaita.



Noudata turvallisia ruoankäsittelytapoja äläkä käy toreilla, joissa on eläimiä.



Pidä työ- ja asuintilat puhtaina.

K: Mitä vaatimuksia on rokotusten suhteen Singaporessa?
V: Sinun tulisi käydä lääkärillä vähintään kuukautta ennen matkaa saadaksesi tarvittavat
rokotteet tai lääkkeet. Singaporeen matkustettaessa kaikkien matkustajien tulisi varmistaa, että
rokotusohjelman mukaiset perusrokotukset ovat voimassa, mukaan lukien tuhkarokkosikotauti-vihurirokkorokotus (MMR), Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-rokote,
vesirokkorokotus, poliorokotus ja jokavuotinen influenssarokotus. CDC suosittelee myös
rokotuksia Hepatiitti A:ta ja lavantautia vastaan ennen matkaa Singaporeen. Täydellinen lista
suositelluista rokotuksista löytyy CDC:n verkkosivulta.
Jatkakaa matkustusrajoitusten tarkistamista Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) -sivuilla tai seuraamalla paikallishallinnon ilmoituksia
uusista päivityksistä.

