Факти про MRSA CC398.

дуже погано. Це не має нічого спільного, але
це трапляється навіть для здорових, сильних
людей.
Що ви повинні зробити, якщо ви хочете, щоб не
заразити інших?
Поки ви працюєте зі свинями, лікування для
вашого інфекції будуть марними. Таким чином, ви
повинні утримуватися від сексу і тісному контакті
з людьми, які не інфіковані
Ви повинні мати чек на прийомі у лікаря, який
робить мазок, а потім тільки бачити інших, які
також інфіковані.
Тим не менш, існує ризик все одно aquiring
інший, більш агресивний MRSA. Лікування все
ще можливо, але може привести до госпіталізації
і незручні побічні ефекти. Опір зростатиме в
майбутньому, через інтенсивне використання
антибіотиків в pigproduction.
Для забезпечення безпеки, отримати MRSA
видалені з вашого тіла, а потім знайти іншу
роботу, де ви не обов’язково інфіковані стійкими
бактеріями.
Number of MRSA cases years: 2007-8/2014, type CC398

First 8 months

Вересень 2014.
Данський міністр охорони здоров’я, Нік Хеккеруп
даний час заборонено відвідування шкіл в MRSA
постраждалих pigstalls. THHE причина в тому,
що число людей, інфікованих MRSA CC398 різко
зросла в 2013 і 2014 рр Зародок є набагато більш
інфекційний, ніж вважалося раніше. Існує ризик,
що школярі можуть передавати MRSA з farmvisit
в будинок престарілих, де наслідки можуть бути
смертельно небезпечними для людей похилого
віку.
Данська інститут сироваток підтвердив, що MRSA
може передаватися статевим актом.
Якщо ви працюєте зі свинями, ви відповідно
до датської ветеринарної та продовольчої
адміністрації, швидше за все, щоб бути носієм
MRSA CC 398.
Ви заразити свого партнера, займаючись сексом.
Ви заразити своїх дітей, коли ви торкаєтеся
їх. MRSA-398 можуть бути передані також
повітряно-краплинним шляхом, тобто при чханні,
кашлі і сморканія.
Бактерії можуть виживати в меблів, килимах
і на ручки дверей протягом декількох місяців.
Навіть якщо ви змініть одяг і прийняти душ, коли
ви йдете додому з pigstall, існує ризик, що ви
заразити свою сім’ю.
MRSA CC398 був виявлений в піхву. Під час
нормальних пологів, є великий ризик, що дитина
заразиться. Дитина також може заразитися при
контакті зі шкірою під час годування грудьми,
зміни підгузників, догляд і поцілунки.
MRSA поширюється при контакті зі шкірою, тобто
секс, рукостискань, обіймів і поцілунків. Тому,
ваша сім’я, друзі і домашні тварини піддаються
ризику зараження, якщо ви працюєте в pigstall.
І вони можуть передати інфекцію.
20% заразилися в 2013-14 не мав контактів зі
свинями або персоналу в pigproduction.
MRSA CC 398 також виявлені в прямій кишці.
Якщо ви є носієм MRSA може раптово впасти
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Ця інформація була скопійована з сайту датської
Ветеринарної та продовольчої адміністрації, пошти
листування з данського державному інституті сироваток
і Університету Південної Ютландії. Переклад: Google
перекласти. Читайте уважно
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Будьте відповідальні.
Чи не поширюйте MRSA.
Отримати дезінфікувати і знайти більш
безпечний роботу.
MRSA необхідно зупинити зараз!

