
  
Infektioiden torjuntayksikkö 

 
Lyhyt infopaketti matkailijalle 
 
 
KÄSIHYGIENIA 

Paras keino matkaripulin ehkäisyssä on pestä (tai käsihuuhde) aina kädet ennen syömistä. 
RUOKA JA JUOMA 

Vältä syömästä huonosti kypsennettyjä ruokia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja katuko-
juissa myytäviä ruokia. Vältä simpukoita ja ostereita.   
Käytä pullotettuja vesiä, juomiin, kahviin, ruokaan, hedelmien ja myös hampaiden pesuun. 
Ei jäitä. Kuorittavat hedelmät ovat turvallisimpia. Huomioi, että vesijohtoveden turvallisuutta 
ei voida taata ulkonäön tai hajun perusteella. 

HYÖNTEISET JA MUUT ELÄIMET 
Suojaudu hyttysiltä (käsivarret ja jalat peittävät vaaleat vaatteet, hattu, sängyn hyttysverkko 
ja hyttysmyrkyt) riippumatta mahdollisista malarian estolääkityksestä ja rokotuksista. Hytty-
set levittävät keltakuumeen, malarian ja Japanin aivotulehduksen lisäksi myös mm. den-
gue- ja chikungunya- sekä zika-virusta, joihin ei ole rokotteita tai estolääkkeitä.  
Zikavirus on riski raskaaksi aikovalle tai raskaana olevalle. Ota selvää riskialueista ja vältä 
ko. riskialueita.  
 
Vältä koskemasta eläimiin (nisäkkäät) rabiesriskin takia (tartuntariski eläimen purema tai 
raapaisu). Rabiesta esiintyy mm. Afrikassa ja Aasiassa, Venäjällä ja Euroopassa mm. Puo-
lassa ja Romaniassa. 

MALARIA 
Jos mahdollista, jaksota malaria-alueiden kohteet peräkkäin. Näin helpotat malarian esto-
lääkkeen syömistä. Tarkat ohjeet malarian estolääkkeen ottamiseen saat lääkäriltä.  

LIIKENNE JA MATKAVAKUUTUS 
Varo liikennettä, ota matkavakuutus. Turistikohteet ovat usein turvallisempia kuin syrjäseu-
dut. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoi-
toa EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 

SEKSI JA LIKAISET NEULAT 
Käytä kondomia seksikontakteissa (suojaamaton seksi on riski seksitaudeille tai HIV:n ja B-
hepatiitin tarttumiselle). Myös likaisten neulojen välityksellä on riski saada esim. B-hepatiitti.  

MUUTA 
Ota tarvittavat lääkkeet mukaan matkalle. Reseptilääkkeisiin tarvitset reseptit tai lääkeyh-
teenvedon. http://www.kanta.fi/reseptit-mukaan-ulkomaille. 

 
Riskinarvio ja rokotustarve 

- matkan pituus ja luonne (reppureissu, sukulaisvierailu, avustustyö)  
- matkakohde isot kaupungit ja turistialueet vai pikkukaupungit ja maaseutu  

Perusrokotukset (jäykkäkouristus-kurkkumätä, MPR, polio) = rokotusohjelma 
- maksutta omalta terveysasemalta, varaa hoitajalle aika (sähköisesti tai puhelimitse). 

Muut rokotukset 
- lääkäriltä resepti. Hae mielellään tarvittava rokote/rokotteet apteekista juuri ennen hoitajan roko-

tusvastaanottoa. Tarvittaessa säilytä rokote jääkaapissa. Varmista harvinaisten rokotteiden saa-
tavuus apteekista ajoissa (mm. Japanin aivotulehdusrokote). 

- Lue huolella nestemäisen kolerarokotteen/lavantautirokotteen pakkausseloste ja käyttöohjeet. 
Kysy tarvittaessa neuvoa apteekista. 

Kansainvälinen rokotustodistus 
- kirjataan keltakuume-, polio- ja meningokokkirokotus. Todistus on maksullinen ja se kirjoitetaan 

em. rokotusten yhteydessä omalla terveysasemalla. 
 

Lisätietoa:  

Turun kaupungin matkailijan rokotusneuvonta 
Matkailijan terveysopas-THL    Omakanta-reseptit mukaan ulkomaille    Lääkkeet ja matkustaminen   Diabetes ja matkustaminen          
Eurooppalainen sairaanhoitokortti   
Tietoa potilaalle: turisti eli matkaripuli: http://www.ebm-guidelines.com/dtk/hpt/avaa?p_artikkeli=dlk00613 
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