
Testnedvekkel (pl. nyállal) és
bőrelváltozásokkal (himlővel, hólyagok
tartalmával és heggel) való érintkezés,
szoros bőrrel való érintkezés szex,
masszírozás, csókolózás, ölelés stb. közben,
cseppfertőzés beszélgetések során,
a legkisebb bőrsérülések és a
nyálkahártyákkal való érintkezés (szem,
száj, orr, nemi szervek, végbélnyílás)
elegendő az átvitelhez,
tárgyak (ruházat, ágynemű, evőeszközök
stb.) közös használatán keresztül történő
átvitel. 
 

Hogyan terjed a majomhimlő?

Legyen óvatos, és ha kapcsolatba kerül
más emberekkel, figyeljen tüneteikre.
Ne lépjen szexuális kapcsolatba
ismeretlen emberekkel.
Az érintkezést követő 14 napon belül a
brémai egészségügyi hivatalban oltást
kap olyan személy, aki a fertőzöttel
érintkezett.

Hogyan védjem meg magam?

Majomhimlő
Mi az a majomhimlő?
A majomhimlő a klasszikus himlő vírusával
rokon a majomhimlő vírus által okozott
betegség. Az emberről emberre történő
átvitel csak szoros érintkezés útján
lehetséges.

Láz, fejfájás, izom- és hátfájás
 A láz után himlőhólyagok alakulnak ki
a bőrön (arcon, kézen, lábon,
nemiszerveken és a végbélnyíláson).

Tünetek?

Az óvszer a HIV ellen véd, de
a majomhimlő fertőzés
ellen NEM!

Kerülje az érintkezést más emberekkel
rendszeres kézmosás szappannal és vízzel
kerülje a háziállatokkal való érintkezést
Vegye fel a kapcsolatot a következő
oldalon található tanácsadó központtal
telefonon. Ha kenetvizsgálatra van
szüksége, itt segítenek Önnek.

Mit tegyek, ha tüneteim vannak?



Ingyenes és névtelen tanácsadás és
tesztelés telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján:  

Hétfő:        11:00 - 12:00 óra
Kedd:         11:00 - 12:00 óra
Szerda:      11:00 - 12:00 óra
Csütörtök: 11:00 - 12:00 óra

Brémai Egészségügyi Hivatal - 
AIDS/STD tanácsadás: 

Tel: +49 (0) 471590 2160

Biztonságos és ingyenes szállás
Ha Ön elkapta a majomhimlőt, és nincs lehetősége arra, hogy a gyógyulásáig elkülönítve
maradjon, amennyiben akkor szállás rendelkezésre áll, akkor azt biztosítjuk Önnek. Itt
ingyenesen biztosítanak ön számára ételt. 

Majomhimlő

Szállás karantén esetén

Függőséget okozó anyagok és alkohol
Amennyiben Ön függőséget okozó anyagokat vagy alkoholt fogyaszt, lehetőségeinkhez
mérten támogatjuk Önt a szálláson.

Tanácsadó központok Brémában

Orvosi segítségnyújtás
A karantén ideje alatt - szükség esetén - ingyenes orvosi segítséget és gyógyszeres kezelést
kap.


