
RECOMANDĂRI  

-  măsuri de protecție împotriva țânțarilor 

        Institutul Cantacuzino a semnalat prezenta speciei Culex pipiens, specie de țânțar 
implicată în transmiterea virusului West Nile  și pe teritoriul Romaniei. A confirmat de 
asemenea, prezența pentru prima dată a speciei de țânțari Aedes albopictus, specie 
puternic invazivă, diurnă, care este implicată în transmiterea virusurilor febrei Denga și 
Chikungunya.  

        Ca urmare, specialiştii Ministerului Sănătăţii solicită autorităților locale să intensifice 
măsurile de abordare a vectorilor dar recomandă și populaţiei să ia măsuri personale de 
protecţie. 

         Cea mai la îndemână  și cea mai bună metodă este evitarea mușcăturilor de tânțari 
(se poarta haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi, se pun plase de protecție la geamuri și 
uși acolo unde se poate).  
         Când sunteți în aer liber, utilizați substanțe adecvate pentru protecția împotriva 
țânțarilor (întrebați în farmacii ce fel de produse vă pot pune la dispozitie!).  
          Mulți țânțari sunt mai activi în zori și în amurg. Nu stați în aer liber în aceste 
perioade. 
         Hainele de culori deschise vă pot ajuta să observați țânțarii care se așează pe 
dumneavoastră.  
        Curățați locurile din casă unde cresc tânțari (goliți de apă vazele cu flori, alte vase 
și butoaie care conțin apă stătută) dar și de lângă casă (înlocuiți cât se poate de des apa 
din care beau animalele sau se scaldă, desecați băltoacele, goliți subsolurile de apa care 
băltește). 

          În cazul în care o persoană prezintă semne de boală – febră, dureri de cap, astenie, 
vărsături, tulburări de memorie, dureri articulare sau musculare, sau alte situaţii care 
survin în 3-7 zile de la o posibilă înţepare de ţânţar, persoana infectată se prezintă de 
urgenţă la medicul de familie sau la cel mai apropiat cabinet medical. 

         Infecţia West Nile apare la populaţia adultă şi poate avea efecte grave în cazul 
persoanelor predispuse la îmbolnăviri, având alte boli asociate (copiii trec, de regulă, 
neobservat peste infectarea cu virusul West Nile). 
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