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Lindude gripp 
 
Peamine teave 

• H5N1-tüüpi linnugripp on haigus, mis esineb praegu lindudel 
maailma eri paigus. Seni on Euroopa Liidus enamik nakatunud linde 
looduses elavad veelinnud, nagu luiged ja pardid.  

• H5N1-viirus, mis põhjustab lindude grippi, ei levi kergesti lindudelt 
inimestele.  

• Mujal maailmas nakatunud inimesed puutusid tihedalt kokku elusate 
või surnud nakatunud lindudega, peamiselt kodulindudega. 

• Kuna epideemia puudutab metslinde, siis võib arvata, et haigus 
mõjutab lähikuudel jätkuvalt mitmeid Euroopa Liidu piirkondi ja me 
peame õppima elama regulaarsete linnugripijuhtumitega.  

• Haigus võib kohati levida lindudelt teistele loomadele, nagu 
kassidele. Kui piirkondades, kust on leitud nakatunud linde, 
võetakse kasutusele tavapärased ettevaatusabinõud, ei suurene 
sellega märgatavalt oht inimeste tervisele. 

• Euroopa Liidus kehtivad väga ranged veterinaarmeetmed. Meetmete 
eesmärk on takistada viiruse levikut metslindudelt kodulindudele ja 
hoida haiguspuhangud kodulindude seas kontrolli all. 

• Piirkondades, kust leitakse nakatunud linde, kehtestatakse ajutised 
ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid. Nimetatud tsoonides 
piiratakse elusloomade liikumist, kodulinde hoitakse sisetingimustes 
ja neid jälgitakse hoolikalt ning kohaldatakse rangelt 
desinfitseerimismeetmeid.  

• Samuti on kehtestatud väga spetsiifilised meetmed, et kaitsta 
kodulinde ja takistada nakatunud lindude sisenemist toiduahelasse.  

• Igal juhul tagab põhjalik keetmine selle, et liha ja munad ei kanna 
viirust.  

• Risk, et inimesed nakatuvad H5N1-viirusesse elusloomade või 
linnukasvatussaaduste kaudu, on väga madal ja seetõttu ei ole 
vajadust muuta toitumistavasid või reisiplaane. 



Linnukasvatussaaduste tarbimine 

• ELi poodidest ostetud linnuliha ja munade söömine on ohutu, kuna 
on kehtestatud ranged ohutus- ja veterinaarmeetmed, vältimaks 
haigestunud lindude liha või munade sisenemist toiduahelasse.  

• Sissevedu Euroopa Liidu piires asuvatest ohustatud tsoonidest ja 
järelevalvetsoonidest (tsoonid, kust on leitud nakatunud linde) on 
lubatud vaid range veterinaarkontrolli alusel ja import kolmandatest 
riikidest, kus esineb lindude grippi, on keelatud.  

• Kui linnukasvanduses vallandub haiguspuhang, siis kogu linnukari 
tapetakse ja hävitatakse kohe. Samuti hävitatakse kõnealuses 
linnukasvanduses toodetud linnuliha ja munad.  

• Isegi kui Euroopa Liidus müüdavad liha ja munad kannavad viirust, 
mis on väga ebatõenäoline, ei kujuta need korraliku keetmise korral 
endast mingit ohtu, kuna põhjalik keetmine hävitab H5N1-viiruse.  

• Vaktsineeritud kodulindude liha ei ole inimeste tervisele ohtlik, kuna 
vaktsiinis sisalduv viirus hävib ega saa paljuneda.  

Riskigrupid 

• Inimestel, kes kasvatavad oma kodu lähedal linde, näiteks kanu, 
parte ja hanesid, ei tarvitse üleliia muretseda, kuid nad peaksid 
ohtudest teadlikud olema. Eelkõige peaksid nad: 

o järgima kohalike veterinaarasutuste juhiseid, eriti neid, mis 
puudutavad kodulindude toitmist ja jootmist sisetingimustes 
ning kodulindude sisetingimustes hoidmist riskipiirkondades;  

o teavitama ametiasutusi, kui nad näevad ebatavaliselt palju 
surnud metslinde või kui ebatavaliselt palju nende endi linde 
sureb. Sellisel juhul ei tohiks inimesed surnud või haigeid linde 
puudutada; 

o pidama linde väljas ja järgima hügieeninõudeid, eriti oluline on 
käte pesemine seebiga, kui puututakse kokku lindude või 
nende väljaheitega;   

o keelama lastel lindudega mängida ja õpetama neile, et 
haigetest või surnud lindudest tuleb täiskasvanutele teatada; 

o veenduma, et eriti lapsed mõistaksid põhilisi hügieeninõudeid; 

o mitte mingil juhul tapma või sööma haigeid või surevaid linde, 
kuna see võib riski suurendada. 

• Ka teised inimesed, kes puutuvad regulaarselt kokku kodulindudega 
(nt põllumajandustöötajad, loomaarstid) või metslindudega (nt 
jahimehed, linnuvaatlejad), peavad ohtudest teadlikud olema ja 
võtma tarvitusele ettevaatusabinõud.  

• Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on koostanud 
üksikasjalikud juhtnöörid, mis käsitlevad ohus olevaid inimesi ja 



neid inimesi, kes elavad või reisivad piirkondadesse, kust on leitud 
nakatunud linde. Riigi ametiasutused annavad nõu kõikides 
küsimustes.  

Teised inimesed 

• Teiste inimeste kokkupuude nakatunud lindudega on väga 
ebatõenäoline.  

• Piisab järgmistest mõistlikest ettevaatusabinõudest: 

o Ärge puudutage haigeid või surnud mets- või kodulinde ja 
teavitage kohalikke veterinaarasutusi, kui leiate ebatavaliselt 
palju surnud või haigeid linde.  

o Järgige tavapäraseid hügieeninõudeid, st pärast lindude või 
nende väljaheidetega kokkupuudet peske käsi seebiga. 

• Juhul, kui teie piirkonna lindude seas puhkeb kõrge patogeensusega 
linnugripp: 

o võivad riigi ametiasutused kehtestada kodulindude liikumisele 
ajutised piirangud ja kuulutada mõned kohad inimestele 
juurdepääsmatuteks.  Kõnealuste juhtnööride järgimine on 
oluline, kuna nende eesmärk on peatada viiruse levik; 

o tuleks kõnealustes piirkondades hoida kasse toas, et vältida 
nende kokkupuudet nakatunud metslindude või nende 
väljaheidetega ja mitte lasta kassidel viirust käppadega edasi 
kanda ja ise nakatuda.  

Reisimine 

Reisimine väljapoole Euroopa Liitu või piirkondadesse Euroopa Liidu piires, 
kust on leitud lindude grippi, on vähe ohtlik või ohutu, juhul, kui te ei 
külasta linnukasvandusi või linnuturge ja järgite eespool sätestatud 
ettevaatusabinõusid, nagu on esitatud Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse juhtnöörides. 
 
 

Inimgripipandeemia 
 

• Me ei tea, millal puhkeb järgmine pandeemia (laiaulatuslik ja raske 
ülemaailmne inimgripiviiruse epideemia) või mis viirus selle 
põhjustab.  Üks võimalik stsenaarium on H5N1-tüüpi linnugripi 
arenemine või muteerumine inimgripi vormiks. 

• Praegu ei levi linnugrippi põhjustav viirus (H5N1) kergesti inimeselt 
inimesele.  

• Kahekümnendal sajandil leidsid aset kolm pandeemiat: aastatel 
1918–1920, 1957 ja 1968.  Asjatundjad hoiatavad, et uus 
pandeemia võib puhkeda igal ajal. Seetõttu valmistuvad Euroopa Liit 



ja liikmesriikide valitsused, Maailma Tervishoiuorganisatsioon ning 
teised ÜRO organid selliseks võimalikuks juhtumiks. 

• Hooajalise grippi vastu vaktsineerimine ei kaitse inimesi võimaliku 
uue (senitundmatu) pandeemilise viiruse eest, kuna iga gripivaktsiin 
on viirusele eriomane.  

• Euroopa Liit ja riikide valitsusasutused on koostanud 
inimgripipandeemia situatsioonplaanid, et kiiresti reageerida 
tervisemõjudele. Kõnealuste plaanidega on ette nähtud sellised 
meetmed nagu rahvatervisealane nõustamine (varajane isolatsioon 
ja maskide kandmine), viirusevastaste ravimite tagamine, 
vaktsiinide väljatöötamine, tervishoiusüsteemide erakorralised 
meetmed, rahvusvaheline kooskõlastus jne. 


