
 

 

Reisinõuanded: uued soovitused polioviirusega  

riikide külastajatele ja elanikele 

  

 

Mis on poliomüeliit? 

Poliomüeliit (lastehalvatus) on väga nakkav viirushaigus, mis võib põhjustada püsivat halvatust ja mõnikord ka 

surma. Viirus kandub inimeselt inimesele fekaal-oraalse ja oraalse kontakti kaudu. Enamik poliomüeliiti 

nakatunutest on sümptomivabad ja ainult ühel inimesel 200-300 nakatunu hulgast kujuneb välja haiguse 

halvatust põhjustav raske vorm. Sümptomivabasse poliomüeliiti nakatumine jääb tavaliselt märkamata. Ent ka 

halvatust mittepõhjustavasse poliomüeliiti nakatunud inimesed eritavad mitme nädala jooksul fekaalide ning 

suu ja nina limaskestade kaudu polioviirust. See tähendab, et nad võivad nakatada teisi inimesi, kellel võib 

seejärel välja kujuneda haiguse raske vorm.  

Kuidas poliomüeliiti ennetatakse? 

Poliomüeliiti saab tõhusalt ennetada poliomüeliidi vaktsiini abil, mida on kahte liiki: süstitav inaktiveeritud 

vaktsiin ja suukaudsete tilkadena manustatav suukaudne vaktsiin. Kõik ELi riigid on viimastel aastakümnetel 

võtnud suukaudse vaktsiini asemel kasutusele süstitava vaktsiini. Mõlemad vaktsiinid on tõhusad ja ohutud. On 

seatud eesmärgiks polioviirus täielikult likvideerida, vaktsineerides vähemalt 80% maailma rahvastikust. 

Poliomüeliidi juhtude arv on viimase 25 aasta jooksul vähenenud enam kui 99% võrra ning praegu esineb 

polioviirust üksnes 10 maailma riigis.  

Miks on Maailma Terviseorganisatsioon esitanud uued soovitused poliomüeliidi 

vastu vaktsineerimiseks?  

Maailma Terviseorganisatsiooni uued soovitused on ajutised ja suunatud inimestele, kes külastavad riike või 

elavad riikides, kus polioviirust veel esineb. Nendesse riikidesse reisijad peaksid lisaks Maailma 

Terviseorganisatsiooni soovitustele tutvuma ka oma kodumaal ja reisisihiks olevas riigis antavate riiklike 

reisinõuannetega. Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste eesmärk on takistada polioviiruse kandumist 

polioviirusega riigist polioviirusevabasse riiki. Vaktsineeritud inimestel võib lühikeseks ajaks tekkida soolestikus 

polioviiruse nakkus, mis kulgeb sümptomiteta. Nakkus ei põhjusta mingit kahju ega sümptomeid ning kaob 

mõne nädala jooksul. Ent nakatunud inimene võib kanda viiruse üle polioviirusevabasse piirkonda, kus see võib 

põhjustada haiguspuhanguid. Polioviiruse ülekandumise risk väheneb pärast seda, kui inimesele on 

manustatud poliomüeliidi vaktsiini lisaannus (korduvvaktsineerimine), ning hakkab pärast viimast 

vaktsineerimist aja möödudes tasapisi suurenema. Seepärast soovitab Maailma Terviseorganisatsioon nüüd 

polioviirusega riikide külastajatel ja elanikel saada poliomüeliidi vaktsiini lisaannus 12 kuu jooksul enne 

polioviirusega riigist välja reisimist.  

Rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealane hädaolukord 

Polioviiruse kandumine polioviirusega riigist polioviirusevabasse riiki, kus vaktsineerituse tase on madal, võib 

põhjustada suuri haiguspuhanguid ja ohustada polioviiruse likvideerimise eesmärgi saavutamist. Selle 

ennetamiseks on Maailma Terviseorganisatsioon kuulutanud poliomüeliidi rahvusvahelise leviku 

rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks ning esitanud ajutised soovitused nende 10 riigi 

kohta, kus polioviirust veel esineb. Kõnealused 10 polioviirusega riiki on Afganistan, Kamerun, Etioopia, 

Ekvatoriaal-Guinea, Iraak, Iisrael, Nigeeria, Pakistan, Somaalia ja Süüria. Iisraelis leiti polioviirust 2013. aastal 

reovees, kuid ühelgi inimesel ei ole Iisraelis välja kujunenud halvatust põhjustavat poliomüeliiti. Ülejäänud 

üheksa riiki on viimastel aastatel teatanud halvatust põhjustava poliomüeliidi juhtudest. 

Maailma Terviseorganisatsioon jagab kõnealused kümme polioviirusega riiki kahte rühma: 



� kolm polioviirust eksportivat riiki: Pakistan, Kamerun ja Süüria, kus on teatatud poliomüeliidi juhtudest ja 

kust polioviirust on lähiminevikus eksporditud, ning 

� seitse polioviirusega riiki: Afganistan, Ekvatoriaal-Guinea, Etioopia, Iraak, Iisrael, Somaalia ja Nigeeria, kus 

esineb polioviirust, kuid kust praegu ei ekspordita looduslikku polioviirust teistesse riikidesse.  

Maailma Terviseorganisatsiooni ajutised soovitused 

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab praegu looduslikku polioviirust eksportivatel riikidel (Pakistan, 

Kamerun ja Süüria Araabia Vabariik) tagada, et: 

- kõik elanikud ja pikaajalised külastajad (st üle 4 nädala) saaksid poliomüeliidi suukaudse või 

inaktiveeritud vaktsiini annuse 4 nädalat kuni 12 kuud enne rahvusvahelist reisi; 

- inimesed, kelle reis on kiireloomuline (st lähema 4 nädala jooksul) ja kes ei ole eelneva 4 nädala kuni 

12 kuu jooksul saanud poliomüeliidi suukaudse või inaktiveeritud vaktsiini annust, saaksid 

poliomüeliidi vaktsiini annuse hiljemalt reisi alustamise ajaks; 

- sellistele reisijatele antaks rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (2005) 6. lisas sätestatud vormi kohane 

rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend, kuhu kantakse andmed poliomüeliidi vastu 

vaktsineerimise kohta ja mis kinnitab vaktsineeritust. 

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab loodusliku polioviirusega riikidel, kust praegu viirust ei ekspordita, 

kutsuda elanikke ja külastajaid üles järgima samu vaktsineerimisnõuandeid, mida antakse viirust eksportivatele 

riikidele. 

Nõuanded polioviirusega riikidesse ja neist riikidest saabuvatele ELi elanikele 

Enamik ELi elanikest on tõenäoliselt läbinud oma elukohas riikliku immuniseerimisprogrammi kohase 

poliomüeliidi vastu vaktsineerimise täieliku kuuri. Inimestel, kes on poliomüeliidi vastu täielikult 
vaktsineeritud, soovitati varem saada enne polioviirusega piirkonda reisimist üks vaktsiini lisaannus. Riiklikud 

soovitused selliste korduvvaktsineerimiste vahelise perioodi kohta on riigiti erinevad, varieerudes täielikult 

vaktsineeritud inimeste puhul ühest lisaannusest elu jooksul kuni ühe lisaannuseni iga 10 aasta järel. 

Arvestades Maailma Terviseorganisatsiooni esitatud uusi ajutisi soovitusi, mille kohaselt peavad polioviirusega 

riigid tagama või inimesi üles kutsuma, et nendest riikidest lahkujad saaksid viimase 12 kuu jooksul 

poliomüeliidi vastu vaktsineeritud, võivad ELi liikmesriigid praktilistel kaalutlustel otsustada muuta nõuandeid 

polioviirusega riikidesse reisijatele. Polioviirusega riiki reisijatel soovitatakse järgida enne riigi külastamist 

Maailma Terviseorganisatsiooni vaktsineerimissoovitusi. Sellega välditakse võimalust, et polioviirusega riigist 

lahkumisel nõutakse piiril reisija vaktsineerimist. Polioviirusega riikides elavatel inimestel soovitatakse järgida 

Maailma Terviseorganisatsiooni vaktsineerimissoovitusi enne riigist välja reisimist. 

EList pärit reisijad, kes on vastavalt oma elukoha riiklikule immuniseerimisprogrammile poliomüeliidi vastu 

täielikult vaktsineeritud ja kavatsevad reisida ükskõik millisesse kõnealusest kümnest polioviirusega riigist, 

peaksid saama poliomüeliidi inaktiveeritud vaktsiini lisaannuse. Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste 

järgimiseks ja polioviirusega riigis vaktsineerimise vajaduse vältimiseks on oluline, et polioviirusega riikidesse 

reisijad ajastaksid selle inaktiveeritud vaktsiini lisaannuse saamise nii, et see manustatakse 12 kuu jooksul enne 

kavandatavat polioviirusega riigist lahkumise kuupäeva.  

Kõik inimesed, kes elavad polioviirusega riigis või on viibinud seal kauem kui neli nädalat ja kavatsevad riigist 

välja reisida, peaksid saama poliomüeliidi inaktiveeritud või suukaudse vaktsiini ühe lisaannuse kõige varem 12 

kuud ja kõige hiljem 4 nädalat enne polioviirusega riigist lahkumise kuupäeva. 

Kui inimene, kes on viibinud polioviirusega riigis üle nelja nädala, peab sellest riigist kiiresti (st 4 nädala jooksul) 

välja reisima, peaks ta saama poliomüeliidi vaktsiini annuse vähemalt riigist lahkumise ajaks, kui ta ei ole 

viimase 12 kuu jooksul seda juba saanud. 

• Reisijad peaksid polioviirusega riikidesse reisimisel kandma poliomüeliidi vastu vaktsineerituse 

kinnitamiseks kaasas Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelist vaktsineerimise või profülaktika 

tõendit („kollane kaart”). 

• ELi elanikud, kes ei ole üldse poliomüeliidi vastu vaktsineeritud või ei ole läbinud poliomüeliidi vastu 

vaktsineerimise täielikku kuuri või ei ole oma vaktsineerituse suhtes kindlad, peaksid küsima 



vaktsineerimisalast nõu ja abi arstilt, vaktsineerimiskliinikust või reisimeditsiini nõustamise kabinetist. 

See nõuanne hõlmab nii polioviirusega riikidesse reisijaid kui ka kõiki teisi ELi elanikke ja kodanikke 

nende reisiplaanidest sõltumata. 

• Eespool esitatud vaktsineerimissoovitus kehtib nii täiskasvanute kui ka alla 18-aastaste laste kohta. 

Kuna tavapärase vaktsineerimiskava kohaselt manustatakse lastele poliomüeliidi vaktsiini osana 

kombineeritud vaktsiinist (mitut vaktsiini komponenti sisaldav üks süst), on tähtis pidada arsti või 

vaktsineerimiskliinikuga nõu laste vaktsineerimisaja ja vaktsiini valiku suhtes.  

• Polioviirusega riigis viirusega kokkupuutumise riski saab vähendada, järgides ranget kätehügieeni 

(käte pesemine seebiga enne toiduvalmistamist ja söömist ning pärast tualetis käimist) ning pestes ja 

koorides puu- ja juurvilju vahetult enne nende söömist. 
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