Instruccions per als casos confirmats, sospitosos o contactes
estrets de Verola del Simi amb animals de companyia.
La Verola del Simi és una malaltia zoonótica, el que significa que pot propagar-se
entre animals i persones. Així i tot, malgrat s’ estima un risc limitat, es recomana
que les persones diagnosticades com casos confirmats, casos probables i
contactes estrets evitin interaccionar amb animals i segueixin les pautes
següents durant el període d’incubació estimat.
El Servei de Salut Ambiental (en endavant SSA) de la Direcció General de Salut
Pública i Participació contactarà amb vostès per explicar aquestes instruccions i
realitzar el seguiment dels animals durant tot el període d’ aïllament.

Pautes generals per a les persones.
Las persones infectades (casos confirmats) hauran d’ evitar el contacte amb
mamífers domèstics, en particular amb rosegadors (ratolins, rates, hàmsters,
jerbus, conills d’índies, esquirols, etc.), degut a la possibilitat de transmissió
persona-animal, durant un període equivalent al període màxim de
transmissibilitat del virus, es a dir, des de l’ inici de símptomes fins la
desaparició completa dels símptomes y de les lesions cutànies.
Els contactes estrets dels casos confirmats, deuen minimitzar el contacte amb
mascotes y animals salvatges i adoptar totes les possibles mesures de precaució
per evitar possibles transmissions.
En tots els supòsits (casos confirmats, sospitosos y contactes estrets)
-

Evitar hàbits com abraçar, besar, compartir menjar o llit amb ells.

-

Es recomana rentar-se les mans abans i després d’ interactuar con las
mascotes, així com dur mascareta durant la estància en las àrees
compartides dins del domicili afectat i mantenir un alt nivell d’ higiene
general dins la casa amb neteja freqüent de superfícies i trespols.

Pautes generals per als animals que hagin estat en contacte estret
amb casos humans confirmats.
Hauran de romandre en aïllament dins el domicili de la persona infectada
durant un període mínim de 21 dies, des del darrer contacte amb el cas o des de
que se n’hagi produït la curació (desaparició completa dels símptomes i de les
lesions cutànies)
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Durant l’aïllament, se haurà de garantir:
-

El benestar dels animals.
que no es puguin amollar accidentalment fora del domicilio.
minimitzar el maneig e interacció a allò estrictament necessari (per part de
la persona infectada, si no es possible que ho realitzi altre persona)

A més a més, es fonamental vigilar l’ estat de salut dels animals per a la
detecció de possibles símptomes o lesions compatibles amb la infecció. Si això
succeís, s’haurà de contactar amb el SSA:
Telèfon: 971 177 383
Correu electrònic: zoonosis@dgsanita.caib.es
Els Serveis Veterinaris Oficials de la Comunitat Autònoma se encarregaran de
prendre mostres dels animals sospitosos i de remetre-les a un laboratori oficial.
Aquestes despeses seran a càrrec del GOIB.
Si l’ animal precisa d’ atenció veterinària (a causa de l’anterior o per un problema
sanitari d’altre tipus) també hauran de notificar-lo al SSA, per gestionar-lo. El cost
econòmic d’aquests serveis seran a càrrec del propietari o responsable de l’
animal.

Maneig de l’ animal i dels materials en contacte amb aquest:
En el cas dels cans, si es necessari, es podran treure a l’exterior durant el temps
més curt possible, fermats i amb morral, i s’haurà d’evitar el contacte amb altres
animals. Els moixos/gats no podran accedir a l’exterior.
El maneig, tant de l’ animal com dels materials emprats (llit, arena, menjadores,
abeuradors, etc.), es realitzarà sempre mitjançant l’ús de mascareta FFP2 i
guants, i si l’ entorn familiar el composen varis membres, preferentment per les
persones que hagin pogut ser vacunades de la virola humana, en el seu cas.
Els residus de la neteja de les gàbies de les mascotes (sobre tot, rosegadors) al
poder ser una font d’ infecció pels animals silvestres, es deuen gestionar
adequadament com a residus urbans: s’han de ruixar amb lleixiu e introduir dins
bosses hermèticament tancades i depositar en el contenidor de rebuig (que
serà incinerat)
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