
 
 

 

Kollapalaviku vastu vaktsineerimise soovitused ja nõuded 
 

Kollapalaviku leviku oht riigis või selle teatud piirkonnas tähendab, et piirkonnas on esinenud 

või esineb kollapalavikku haigestumist ning haigustekitajate siirutajate (Aedes aegypti sääsed) 

ja vastuvõtlike loomade populatsiooni olemasolu, mis loob tingimused haiguse kohalikuks 

levikuks. Kollapalaviku leviku oht sõltub viiruse ringlemise intensiivsusest (sh inimestel, 

sääskedel, loomadel).  Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale võib riik nõuda kollapalaviku 

vastu vaktsineerimist kas kõikidelt saabuvatelt reisijatelt (> 6 kuu vanuselt) või  ainult nendelt 

reisijatelt, kes saabuvad kollapalaviku leviku ohuga riikidest.  

 

Kollapalaviku vastu vaktsineerimise nõuded on kehtestatud kahel eesmärgil: 

 

1. Haigustekitaja sissetoomise ennetamiseks riiki, kus on olemas tingimused nende 

siseriiklikuks levikuks. Sel juhul nõutakse kollapalaviku vastu vaktsineerimist ainult 

nendelt reisijatelt, kes saabuvad kollapalaviku leviku ohuga riikidest (arriving from 

countries with risk of yellow fever transmission). Eestis ei esine kollapalaviku leviku 

ohtu, selletõttu ei nõuta otse Eestist saabunud reisijatelt kollapalaviku vastu 

vaktsineerimist. Seda nõutakse juhul, kui ta teeb vahepeatuse kollapalaviku riskimaal 

ning reisib sealt edasi.  

2. Reisijate kollapalavikku haigestumise ennetamiseks juhul, kui riigis või riigi teatud 

piirkonnas esineb  kollapalavikku nakatumise oht. Sel juhul nõutakse kollapalaviku 

vastu vaktsineerimist kõigilt riiki saabuvatelt reisijatelt (from all countries), sh Eestist 

otse saabunud reisijatelt. 

 

Kollapalaviku vastu vaktsineerimist tõendab  „Rahvusvaheline vaktsineerimise või 

profülaktika tõend / International Certificate of Vaccination or Prophylaxis ” (lühidalt 

ICVP), mille vorm on toodud IHR 2005 lisas 6 ja kinnitatud sotsiaalministri määrusega nr 

116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded”.  Rahvusvaheline kollapalaviku vastu 

vaktsineerimist tõendav dokument jõustub 10 päeva pärast vaktsiini manustamist ning kehtib 

alates 11.07.2016 eluaegselt. 

 

Kuna riik võib hetkeolukorrast lähtuvalt kollapalaviku vastu vaktsineerimise nõudeid muuta, 

on soovitatav enne reisi kontrollida sihtriigi nõudeid vastava riigi saatkonnas/konsulaadis ning 

WHO „International Travel and Health“ kodulehel: 

http://www.who.int/ith/ith-yellow-fever-annex1.pdf?ua=1   (seisuga 14.06.2018) 

http://www.who.int/ith/ith-country-list.pdf?ua=1 (seisuga 14.06.2018) 

 

Isegi kui riik ei ole esitanud vaktsineerimise nõuet, ei tähenda see kollapalaviku leviku 

ohu puudumist.  

Nakatumise ennetamiseks on oluline kasutada meetmeid sääsehammustuste vältimiseks  

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/infographic.pdf?ua=1. 

 

Täiendav info WHO kodulehel: 

ENG  http://www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf?ua=1 

RU    http://www.who.int/ith/annex7-ihr-ru.pdf?ua=1 
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