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Des de l’1 al 17 d’abril s’han notificat 135 casos d’infecció humana per virus de la grip
aviària A(H7N9), en diverses províncies de l’est de la Xina. D’aquests casos, 44 han mort.
Els casos han estat produïts per un virus que circula habitualment en aus. S’estan
realitzant investigacions per conèixer les possibles fonts d’infecció a l’home i el reservori del
virus. Els símptomes inclouen febre, tos i dificultat respiratòria, tot i que poden aparèixer
altres. La major part dels casos han presentat quadres de pneumonia greu.

No hi ha restricció als viatges però com a mesura preventiva per als viatgers que
vagin a les zones on s’ha detectat la presència de virus A(H7N9) (veure mapa) es donen les
recomanacions següents:
Evitar el contacte amb entorns d’alt risc com poden ser els mercats
d’animals vius i granges avícoles, qualsevol au en llibertat o captiva o
bé aquelles superfícies que puguin estar contaminades amb fluids
procedents d’aus de corral.

Evitar el contacte amb aus migratòries mortes o ocells silvestres que
mostrin signes de malaltia
Evitar el consum d’ous, aus o productes avícoles poc cuinats.
Mantenir una bona higiene de mans amb rentats freqüents o l’ús de
desinfectants amb alcohol.

En estornudar I tossir, cal cobrir-se la boca amb un mocador de paper,
les mànigues de la roba o la cara interna del colze.

Evitar el contacte estret amb persones malaltes (besar, abraçar,
compartir coberts etc)
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(Els colors mostren les zones on han aparegut els casos en relació amb la seva freqüència, estant
representades en vermell les àrees amb més casos i en groc les àrees amb menys casos)

Enllaç d’interés:
MSSI: NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A LA APARICIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN HUMANA POR VIRUS DE
LA GRIPE AVIAR A (H7N9) EN CHINA
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