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NaleŜy bezwzględnie stosować się do     
wszelkich zaleceń miejscowej słuŜby        
zdrowia ściśle przestrzegać reŜimu          
sanitarnego, a w szczególności: 
• unikaj bliskiego kontaktu z osobami     

wykazującymi objawy grypopodob-
ne.  Kiedy sam jesteś chory zachowuj  
odpowiednią  odległość od innych 
osób, tak aby chronić je przed zacho-
rowaniem, jeśli wystąpią u Ciebie 
objawy grypopodobne (np. podwyŜ-
szona temperatura ciała, osłabienie, 
kaszel, brak apetytu, katar, ból     
gardła), pozostań  w domu, 

• kiedy kaszlesz i kichasz przykrywaj 
usta  i nos chusteczką. To pomoŜe            
zapobiec zakaŜeniu wirusem innych 
osób, 

• myj często ręce wodą z mydłem, 
• unikaj dotykania oczu, nosa i ust 

(wirusy    i bakterie często rozprze-
strzeniają się gdy ludzie dotykają     
skaŜonych powierzchni,  a potem 
oczu, nosa i ust). 

Ponadto zaleca się: 
• w przypadku wystąpienia objawów     

chorobowych (np. podwyŜszona tem-
peratura ciała, osłabienie, kaszel, 
brak apetytu, katar, ból gardła) –                  

natychmiast skontaktuj się 
z lekarzem. 
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W przypadku wystąpienia w okresie około    
10 dni od powrotu do kraju objawów 
chorobowych (np. podwyŜszona temperatura 
ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, 
ból gardła) naleŜy niezwłocznie udać się do 
lekarza POZ, najbliŜszego szpitala zakaźnego 
lub innej placówki leczniczej i poinformować 
o historii podróŜy. 



Grypa świń jest zakaźną chorobą układu 
oddechowego świń,  wywoływaną przez 
wirus grypy typu A.  
U świń wirusy te powodują liczne        
zachorowania, jednakŜe śmiertelność na 
skutek zakaŜenia jest niska.  
Wirus grypy świń typu  A/H1N1 został 
wyizolowany po raz pierwszy u świń     
w 1930 roku. 
Do tej pory przypadki zakaŜeń tym      
wirusem u ludzi były rzadkie, jednak 
potwierdzono moŜliwość ich  przenosze-
nia z człowieka na  człowieka. 
Od grudnia 2005 r. do lutego 2009r.       
w USA (w 10 stanach) łącznie 
stwierdzono 12 przypadków zakaŜeń  
wirusem grypy świń u ludzi.  
Od marca 2009r. potwierdzono          
przypadki zakaŜeń wirusa typu A/H1N1.  
Wystąpiły one w Kalifornii i Teksasie. 
O b e c n i e  t r w a  d o c h o d z e n i e                  
epidemiologiczne mające m.in. na celu 
określenie źródła zakaŜenia. 
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Jakie są objawy grypy świń  u ludzi? 
 Objawy są podobne do tych                
towarzyszących grypie sezonowej, w tym 
np. gorączka, osłabienie, brak apetytu,   
kaszel. U niektórych osób wystąpił katar, 
ból gardła, nudności, wymioty i biegunka. 
 
Czy moŜna zarazić się wirusem grypy 
świń przez zjedzenie 
wieprzowiny? 
 Nie. Grypa świń nie przenosi się przez 
Ŝywność. Nie moŜna zarazić się 
grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wie-
przowego i produktów wieprzowych.      
Jedzenie prawidłowo przygotowanego       
i poddanego  obróbce termicznej mięsa 
jest  bezpieczne. 
 
Jakie leki są skuteczne w terapii grypy 
świń u ludzi? 
 Wyizolowane w USA i Meksyku  
wirusy grypy świń typu  A/H1N1             
są oporne na amantadynę i rimantadynę,    
natomiast są wraŜliwe na oseltamiwir         
i zanamiwir. 
 
 

Czy wirus grypy świń H1N1 jest 
tym samym wirusem H1N1 krąŜą-
cym u ludzi? 
 Nie. Wirus grypy świń H1N1 róŜni 
się genetycznie od wirusa ludzkiego    
i dlatego teŜ  szczepionki przeciwko 
grypie sezonowej mogą nie zapewnić 
pełnej ochrony przed zakaŜeniem  
wirusem odzwierzęcym. 
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