Stebėjimo dėl infekcinės ligos įrankis
(SŪRS/MERS/EBOLA)
Riboto naudojimo licencija
Naudodamas šią medžiagą, jūs („Vartotojas“) sutinkate su žemiau
pateikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis. Vartotojui suteikiama kitiems
neperduodama, neišskirtinė, atšaukiama, neterminuota, riboto naudojimo
licencija, skirta naudoti šią medžiagą. Vartotojas neturi teisės visiškai ar
iš dalies pakeisti ar modifikuoti šios medžiagos. Vartotojas pripažįsta ir
supranta, kad Tarptautinės Skubiosios Pagalbos Dispečerių Akademijos
yra vienintelė ir išskirtinė autorinių teisių ir kitos su šia medžiaga susijusios
intelektinės nuosavybės savininkė. Vartotojas sutinka naudoti tik pačią
naujausią šios medžiagos versiją, kurią reguliariai patvirtina IAED. Ši
medžiaga saugoma pagal Jungtinių Valstijų ir tarptautinius autorinių
teisių įstatymus bei sutartis. Vartotojas negali naudoti šios medžiagos
komerciniais tikslais ar siekdamas finansinės naudos. Ši medžiaga
negali būti įkeliama į jokius trečiųjų šalių produktus, kompiuterius ar
kompiuterizuotas dispečerinės sistemas, jokiu būdu modifikuojama arba
perduodama kitam naudojimui. Jokiu atveju Tarptautinės Skubiosios
Pagalbos Dispečerių Akademijos neprisiima atsakomybės už bet kokią
žalą, susijusią su šios medžiagos naudojimu.
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Atidžiai paklausykite ir pasakykite man, jei yra kuris nors iš išvardytų simptomų:
dusulys

nuolatinis kosulys

pamatavus kūno temperatūra > 38.6º C (101.5º F)
šaltkrėtis

gausus prakaitavimas

SIL (SŪRS/MERS/Ebola)

kambario temperatūroje palietus atrodo karšta/s

v 4.0.2

neįprasti viso kūno skausmai
galvos skausmas
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£

gerklės skausmas

nosies užgulimas (neprakvėpuoja)
bėganti arba užgulta nosis

neseniai atsiradęs viduriavimas, vėmimas arba kraujingos išskyros iš burnos arba nosies
pilvo arba skrandžio skausmas

neįprastas (savaiminis/netrauminis) kraujavimas iš bet kurios kūno vietos
turėjo kontaktą su sergančiu gripu ar panašia liga (jei taip, kada?)

tęsinys kitoje pusėje
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Klauskite tik pradiniame etape, kai naujasis gripo, kvėpavimo takų infekcijos ar hemoraginės karštinės
virusas atsiranda konkrečiose srityse:

£ keliavo per pastarąsias 21 dieną (jei taip, kur?) Pastaba: (jei kyla klausimų dėl kelionės laiko) Ar kelionė įvyko per
pastarąjį mėnesį?

£ odos kontaktas su Ebola sergančiu pacientu arba jo kraujo ar kitų organizmo skysčių patekimas
£ tiesioginis kontaktas su lavonu nenaudojant asmens apsaugos priemonių šalyje, kurioje yra Ebolos viruso protrūkis
£ kontaktas su šikšnosparniais, graužikais ar primatais (ne žmonėmis) Afrikoje arba neseniai atvežtais iš Afrikos
Infekcijos profilaktikos instrukcijos:

£ (Izoliuokite) Nuo šiol niekam neleiskite su ja/juo artimai kontaktuoti.
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sergantiems pacientams

v 4.0.2

£ įsidūrimas adata, įsipjovimas skalpeliu arba panašūs sužalojimai teikiant pagalbą Ebola sergantiems pacientams
£ kraujo arba kitų organizmo skysčių patekimas į akis, nosį arba burną (gleivines) teikiant pagalbą Ebola

SIL (SŪRS/MERS/Ebola)

Klausti tik tuomet, kai įtariamas didesnės rizikos kontaktas (artimas kontaktais su sergančiais asmenimis,
lavonais arba egzotiškais Afrikos gyvūnais):

