februari 18, 2020
Vanliga frågor om coronaviruset
Sammanfattning av situationen
USA:s nationella folkhälsomyndighet (CDC) övervakar ett utbrott av luftvägssjukdom orsakat av
ett coronavirus, vilket först upptäcktes i Wuhan i provinsen Hubei i Kina. Den 11 februari 2020
presenterade Världshälsoorganisationen (WHO) det officiella namnet på den sjukdom som
orsakar utbrott av coronaviruset, nämligen COVID-19. Ytterligare fall har upptäckts i växande
antal i andra delar av världen, inklusive USA. Mer information finns att hämta i pågående
utredningar.
Resor till kongressen i Singapore
Fråga: Kommer det vara säkert att resa till Lions internationella kongress i Singapore 2020?
Svar: För närvarande förväntas inte spridningen av COVID-19 påverka resor till Lions
internationella kongress i Singapore i juni 2020. Situationen förändras dock snabbt, så det är
inte möjligt att veta hur sjukdomen kommer att spridas samt om det kommer att införas några
nya reserestriktioner eller ej. Om du planerar att boka in resor före eller efter kongressen är det
viktigt att du kontrollerar villkoren i din reseförsäkring, för att se vad som täcks i den händelse
dina resplaner ändras. Våra medlemmars säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet. Vi kommer
fortsätta att uppdatera våra medlemmar om kommande varningar avseende resor.
Fråga: Hur påverkas Singapore av viruset COVID-19?
Svar: Regeringen i Singapore höjde den 7 februari 2020 nivån i sitt system för övervakning av
sjukdomsspridning (DORSCON) från gul till orange. DORSCON-systemets nivå orange innebär att
viruset COVID-19 är allvarligt och sprids enkelt från person till person, men det finns för
närvarande ingen omfattande smittspridning i Singapore och eftersom viruset har begränsats
medför smittan endast liten påverkan på det dagliga livet.
Fråga: Hur kan jag minska risken att smittas?
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Svar: Hälsovårdsmyndigheten i Singapore, CDC och Världshälsoorganisationen (WHO) har alla
publicerat liknande rekommendationer om vad du kan göra för att minska risken att bli
infekterad. Dessa är:


Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd ett
alkoholbaserat desinfektionsmedel om tvål och vatten inte finns.



Täck över din mun och näsa med en näsduk eller med armvecket (inte dina händer) när
du hostar eller nyser.



Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.



Hantera mat på ett säkert sätt och undvik djurmarknader.



Håll din arbetsplats och din bostad rena.

Fråga: Vilka vaccinationer behöver jag för att resa till Singapore?
Svar: Du bör besöka läkare eller vaccinationscentral minst en månad innan din resa, för att
införskaffa de vaccinationer och/eller mediciner du behöver. Inför resan till Singapore bör alla
resenärer uppdatera sina rutinmässiga vaccinationer, såsom mässling, påssjuka, röda hund,
difteri, stelkramp, kikhosta, vattkoppor, polio och den årliga influensasprutan. CDC
rekommenderar även vaccination mot hepatit A och tyfus inför avresan till Singapore. För att se
en komplett lista över rekommenderade vaccinationer besöker du CDC:s webbplats.
Vi ber att du fortsätter kontrollera rekommendationer avseende resor från
Världshälsoorganisationen (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eller din
lokala myndighet, för att få den senaste informationen.
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