ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство Фарватер», в особі директора Поллак
Тетяни Сергіївни, що діє на підставі Статута, яке є Турагентом, Інтернет-магазин якого розташований
на доменному імені www.farvater.travel, та діє на підставі Агентського договору на реалізацію
турпродукту 205/19 від 01.07.2019 р. від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ОРБІТА» (03150,
м.Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 6, офіс 1; ліцензія Державної служби туризму і курортів на
туроператорську діяльність серія АВ, № 566747 від 03.06.2011р.; тел. (044) 537-01-01), надалі
Туроператор, керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст. 295-305 ГК України, ст. ст. 18-24 Закону
України «Про туризм», “Про електронну комерцію”, іншими нормативними актами, що регулюють
відносини у сфері туристичної діяльності, іменований надалі «Виконавець», публікує договір публічної
оферти про дистанційне туристичне обслуговування для Туристів.
Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по замовленню туристичних
послуг за допомогою інтернет-ресурсу www.farvater.travel, свідчить про прий няття зазначеною
особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прий няттям (акцептом) цієї оферти є
здій снення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги.
Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
Веб-сай т — відкритий для вільного візуального ознай омлення, публічно доступний ресурс, що
належить Турагенту та розміщений в мережі Інтернет, за допомогою якого забезпечується вибір та
здійснення бронювання турпродукту.
Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Турагентом і Туристом, який
укладається шляхом акцепту оферти.
Акцепт оферти — повне і беззастережне прий няття умов оферти шляхом здій снення дій Туристом,
що виражають намір скористатися веб-сай том Турагента для оформлення й ого послуг.
Агент (турагент) ,Туроператор, Турпродукт, Турист в даному договорі розуміються у значенні,
викладеному в Законі України «Про туризм».
Агент (турагент) ,Туроператор, Турист - надалі іменуються Сторони.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Туроператор відповідно до замовлення, поданого Туристом(тами) Турагенту, за плату
зобов’язується надати Туристу(там) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт,
Турпродукт).
1.2*Туроператор виконує свої обов’язки перед Туристами, як перед солідарними кредиторами.
1.3*Туристи виконують свої обов’язки перед Туроператором, як солідарні боржники.
*пункти застосовуються у випадку укладення цього Договору з групою туристів
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Туроператор зобов’язується:
2.1.1. Забронювати замовлені Туристом(тами) туристичні послуги та забезпечити його(їх) через
Турагента необхідними документами, які посвідчують право Туриста(тів) на отримання туристичних
послуг, наприклад, ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за
маршрутом, вказаним в замовленні. Передача Туристу(там) документів може здійснюватись в
аеропорту вильоту представником Туроператора або засобами електронної пошти.
2.1.2. Надати Туристу(там) через Турагента інформацію, передбачену чинним законодавством
України.
2.1.3. Протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста(тів) від цього
Договору повернути йому(їм) грошові кошти, за виключенням сум, зазначених в п. 2.2.10 цього
Договору.
Туроператор також повертає Туристу(там) через Турагента усі сплачені Туристом(тами) кошти
протягом трьох банківських днів з моменту настання скасувальної обставини, визначеної у п. 6.2 цього
Договору.
2.2. Турист(и) зобов’язується (ються):
2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру).
2.2.2. Оплатити Туроператору через Турагента до початку туру вартість замовленого туристичного
продукту .
2.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить
Турагент, прибути на вказане Турагентом місце реєстрації. При перебуванні у турі дотримуватись
вказівок гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах
щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та часу початку реєстрації.

2.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій
місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового
перебування; не порушувати громадський порядок та вимоги законів, чинних на території країни
тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної
безпеки в місцях розміщення та перебування. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового
перебування та перебування там містяться на офіційному сайті туроператора www.orbita.ua у його
каталогах, а також про них Туриста(тів) інформує Турагент. Підписанням цього договору
Турист(и) підтверджує(ють), що він(вони) ознайомлений(і) з усіма зазначеними правилами.
2.2.5. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в
місцях перебування.
2.2.6. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи
у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає(ють) Турист(и).
2.2.7. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору повідомити про це
Туроператора через Турагента не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до
претензії повинен додаватись акт, складений Туристом(тами) та уповноваженим працівником
організації, що надавала йому послуги та завірений підписом представника приймаючої сторони в
країні перебування, копія цього Договору, копія документа про сплату Туристом(тами) вартості
Турпродукту та інші матеріали, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам даного
Договору. Відсутність претензії, поданої Туристом(тами) у зазначені строки, свідчить про належне
виконання Туроператором зобов’язань за цим Договором.
2.2.8. При відмові Туриста(тів) від цього Договору повернути Турагенту Ваучер, страховий поліс та
інші документи, що надають право Туристу(там) на отримання туристичних послуг.
2.2.9. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону
України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує(ють)
Турист(и).
2.2.10. Відшкодувати Туроператору його витрати, пов’язані з відмовою Туриста(тів) від цього
Договору до початку подорожі або при зміні замовлення.
Туроператор має право утримати при поверненні коштів Туристу:
- у разі відмови від поїздки в терміни за 28 днів і більше до початку надання туристичних послуг - 15 %
від загальної вартості замовлених туристичних послуг (туристичного продукту), але не менше суми
збитків, заподіяних Туроператору (витрат, понесених Туроператором);
- в терміни від 27 до 21 днів до початку надання туристичних послуг - 50 % загальної вартості
замовлених туристичних послуг, але не менше суми збитків, заподіяних Туроператору;
- в терміни від 20 до 15 днів до початку надання туристичних послуг - 80 % загальної вартості
замовлених туристичних послуг, але не менше суми збитків, заподіяних Туроператору;
- при відмові менше ніж за 14 днів включно до початку надання туристичних послуг або у разі
відсутності Туриста у пункті відправлення та на маршруті – 100 % загальної вартості замовлених
туристичних послуг (туристичного продукту);
- у випадку відмови від поїздки за будь-який термін до початку надання туристичних послуг, якщо така
поїздка припадає на високий сезон, а саме у період підвищеного попиту на туристичний продукт,
національні свята і т.п. з 20 грудня по 25 січня, з 20 квітня по 15 травня, з 01 липня по 20 вересня, – 100
% загальної вартості замовлених туристичних послуг (туристичного продукту).
У разі відмови посольства країни відвідування в оформленні візи Туристу з причин, що не залежать від
дій Туроператора, Туроператор має право утримати при поверненні коштів Туристу згідно термінів та
кількості викладених вище у цьому пункті у випадку анулювання поїздки з ініціативи Туриста.
Якщо це передбачено спеціальними (блочний/турпакетний/туроператорський) тарифами авіаквитків
на регулярні авіарейси або спеціальними умовами турів, про що буде попереджений Турист, то Турист
зобов’язаний відшкодувати і збитки, які перевищують штрафні санкції, вказані вище в даному пункті.
При цьому слід мати на увазі, що вартість авіаквитків на чартерні авіарейси, а також вартість
авіаквитків на регулярні авіарейси, які продані по тарифам перевізника, є таким, що не повертається.
Не виключаючи умов, викладених вище, Туроператор і Турист домовились, що будуть приймати усі
можливі заходи щодо зменшення сум штрафних санкцій.
2.2.11. Змінити ціну туристичного продукту після укладення Договору у випадках, передбачених
Договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених Законом України «Про Туризм».
Збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 % його первісної ціни.
2.2.12. Якщо розмір витрат Туроператора, яких він зазнав через відмову Туриста(тів) від цього
Договору, перевищує розміри, зазначені в п. 2.2.10, Турист(и) відшкодовує(ють) Туроператору витрати
у повному обсязі.
2.2.13. Після закінчення подорожі прибути до представництва держави, яке надало Туристу(там)
туристичну візу з умовою явки до такого представництва упродовж 15 днів з моменту повернення
Туриста(тів) в Україну.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.
3.2. Турист(и) несе(уть) відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під
час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.
3.3. У випадку порушення Туристом(тами), який використовує туристичні послуги Туроператора,
діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії
чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування,
штрафи стягуються з Туриста(тів) в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами
транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку відповідальності
не несе.
3.4. Турист(и) несе(уть) відповідальність за використання Ваучера, страхового поліса та інших
документів, які повинні ним повертатися відповідно до п. 2.2.8. цього Договору.
3.5. У випадку відмови Туроператора від виконання даного Договору, Турист(и) має(ють) право на
відшкодування збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання
даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста(тів).
Однією з причин відмови Туроператора від цього Договору є не отримання ним впродовж трьох
банківських днів з моменту укладення цього Договору грошових коштів від Турагента, які він отримав
від Туриста(ів) за тур. У відповідності до п. 4.3 агентського договору, укладеного між Туроператором
та Турагентом, в такому разі Турагент зобов’язується негайно повернути Туристу(ам) отримані від
нього (них) усі грошові кошти за тур, а також відшкодувати у повному об’ємі збитки, заподіяні
внаслідок розірвання Договору на туристичне обслуговування.
3.6. У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття авіарейсів і пов'язаними з цим
змінами тривалості і програми туру, претензії приймаються Туроператором (перевізником за
договором) до розгляду. При цьому на Туроператора поширюються всі умови та обмеження
відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами
фактичного перевізника, міжнародними конвенціями в галузі повітряних перевезень та іншими
нормативними актами в сфері перевезень.
У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у
перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру
Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста(тів) на розгляд
авіакомпанії, яка уклала з Туристом(тами) за посередництва Туроператора договір(и) перевезення.
3.7. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів
Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.
3.8. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу(там)
відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або
якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист(и) не
скористався(лися) Турпродуктом.
3.9. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста(тів) за
оплачені послуги, якщо Турист(и) у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми
інтересами не скористався(лися) всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не
відшкодовує Туристу(там) витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.
3.10. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста(тів), пов’язані із настанням страхового
випадку. У разі настання страхового випадку, претензії та заяви по витратах Турист(и) пред’являє(ють)
в страхову компанію, вказану в страховому полісі.
3.11. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у видачі віз
Туристу(там) за маршрутом туристичного продукту.
3.12. У випадку невиїзду Туриста(тів) внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та
інших документів, Туроператор відповідальності не несе, за винятком випадків коли Туроператор взяв
на себе обов’язок з оформлення таких документів.
3.13. Розміри відшкодувань, визначені в п. 2.2.10 цього Договору, не розповсюджуються на випадки
відмови Туриста(тів) від цього Договору, за яким він придбаває спеціальний тур (тури в Австрію,
Андору, Білорусію, Болгарію, Угорщину, Грецію, Грузію, Домініканську республіку, Індонезію,
Іспанію, Італію, на Кіпр, Кубу, в Китай, Латвію, Литву, на Маврикій, Мальдіви, в Мексику, ОАЕ,
Португалію, на Сейшели, в Таїланд, у Францію, в Чехію, на Шрі-Ланку, в Естонію, тури по Україні, тури
раннього бронювання, а також інші тури, визначені Туроператором, як спеціальні, про що
інформується(ються) Турист(и) через Турагента). Інформація про розміри стягнень за відмову
Туриста(тів) від виконання цього Договору, за яким він придбаває спеціальний тур, розміщується на
офіційному сайті Туроператора www.orbita.ua, з якою Турагент ознайомлює Туриста(тів). Підписання
цього договору підтверджує згоду Туриста(тів) з розмірами зазначених стягнень

3.14. Не заселення Туриста(тів) в номер готелю в дату, вказану в замовленні, з причин, що не залежать
від дій Туроператора та/або готелю, вважається відмовою Туриста(тів) від виконання цього Договору
(строк від одного дня і менше) і тягне за собою застосування п.2.2.10 цього Договору.
3.15. Якщо Турист(и) неправомірно з власної ініціативи залишився(лися) в країні тимчасового
перебування після закінчення строку туру, він(вони) зобов’язаний(і) компенсувати Туроператору усі
його витрати, пов’язані з таким неправомірним вчинком.
3.16. У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 закону України «Про туризм», Туроператор виплачує
Туристу(там) компенсацію у розмірі 500 грн. на один ваучер.
3.17. У випадку порушення Туристом(тами) п. 2.2.12 цього Договору, Туроператор має право стягнути
з Туриста(тів) штраф у розмірі еквівалентному 500 євро за комерційним курсом Туроператора.
4. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
4.1. Загальна вартість туристичного продукту, замовленого Туристом(тами) наведена при бронюваані
туру на веб-сайті farvater.travel та підляає сплаті за комерційним курсом Туроператора, який наведений
на сайті www.orbita.ua
4.2. Оплата Туроператору через Турагента вартості замовлених туристичних послуг проводитися у
готівковій або безготівковій формі за домовленістю з Турагентом.
4.3. Збільшення ціни Турпродукту можливе з моменту укладення цього Договору і до початку
туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни Турпродукту не може перевищувати п'яти відсотків
його початкової ціни, яка визначена у п.4.1 цього Договору. У разі збільшення ціни Турпродукту,
Турист(и) до початку подорожі зобов’язується(ються) доплатити його вартість. Повідомленням
Туриста(тів) про збільшення ціни Турпродукту є рахунок Туроператора, виставлений Турагенту для
перерахування останнім коштів, отриманих від Туриста (тів).
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
5.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони
зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного
законодавства України.
6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
6.1. Цей Договір опублікований на веб-сайті farvater.travel та акцептується (підписується/укладається)
шляхом проставляння відповідної відмітки в процесі бронювання туру на веб-сайті Турагента.
6.2. Сторони погодилися з тим, що їх права та обов'язки за цим договором, крім обов'язку Туроператора
повернути Туристу(там) сплачені ним(и) кошти в строк, вказаний в п.2.1.3.цього договору,
припиняються при настанні скасувальної обставини, якою є відмова партнерів Туроператора, які
надають туристичні послуги для реалізації, у наданні таких послуг. Про настання скасувальної
обставини, а також про її зникнення Туроператор повідомляє Туриста(тів) через Турагента .
6.3. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх
зобов’язань.
6.4. Туроператор у випадку виникнення обставин непереборної сили має право за погодженням з
Туристом(тами) замінити замовлений готель або номер у готелі на рівноцінний або вищої категорії без
зниження в класі обслуговування.
6.5. Підписанням цього Договору Турист(и) надає(ють) згоду на обробку його(їх) персональних даних
Туроператором та Турагентом з метою забезпечення надання туристичного продукту в обсязі,
необхідному для досягнення зазначеної мети. Право визначення обсягу обробки персональних даних
Турист(и) надає(ють) Туроператору та Турагенту.
Включення персональних даних Туриста(тів) до бази персональних даних Турагента відбувається в
момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Турист(и) засвідчує(ють) свою
обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних
даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
6.6. Перевезення Туриста(тів) може здійснюватися рейсом будь-якої авіакомпанії, незалежно від того,
яка авіакомпанія зазначена у авіаквитку. Туроператор гарантує авіаперевезення Туриста(тів) з міста
вильоту до міста призначення. Аеропорти міста вильоту та міста призначення можуть відрізнятися від
зазначених в авіаквитку.
6.7. Сторони домовились, що зміна умов Договору з ініціативи Туроператора проводиться шляхом
направлення відповідної пропозиції через Турагента Туристу(там), який(і) в письмовій формі
протягом доби з моменту отримання такої пропозиції повідомляє(ють) через Турагента Туроператора
про своє рішення. Ненадходження відповіді Туриста(тів), поданої ним через Турагента, протягом
зазначеного в даному пункті строку Сторони вважають згодою Туриста(тів) на зміну умов даного
Договору.

6.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та
відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких
правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та
справедливості.
6.9. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при
тлумаченні умов цього Договору.
6.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у
разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
6.11. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну
силу.
РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
Назва: ТОВ «Агентство Фарватер»
Адреса: м.Ужгород, вул. Корзо, 7/7
Фактична адреса: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 7а, оф.2
Тел.: (050) 432-70-70
e-mail: tb@farvater.com.ua
ЄДРПОУ: 43010656
р/р № 26005053816732
Банк: ЗРУ ПАТКБ «ПриватБанк»
МФО: 312378
Директор: Поллак Т. С.

ПРОФІЛАКТИКА МАЛЯРІЇ
(Пам'ятка для тих, хто від'їжджає за кордон)*
Малярія - паразитарне захворювання, збудником якого є найпростіші (плазмодії малярії), що передаються
від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Хвороба найбільш поширена в країнах з
тропічним кліматом. Захворювання часто починається з нездужання, слабкості, розбитості, головного болю,
болю в м'язах, суглобах, попереку, сухості в роті, потім періодично підвищується температура тіла,
з'являються блювота, розлади травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем
організму. За тяжкого злоякісного перебігу хвороба може закінчитись смертю.
ЗАХВОРЮВАННЯ МАЛЯРІЄЮ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ!
ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ - ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИМАЛЯРІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЗАХИСТ ВІД
УКУСІВ КОМАРІВ!
Найпоширенішим протималярійними препаратом є делагіл(хлорохін), застосування якого треба починати за
тиждень до виїзду. Доза - 2 таблетки по 0,25 г або 1 таблетка по 0,5 г на добу, препарат приймають 2 дні
поспіль. У період перебування в місцевості високого ризику зараження малярією застосовують 0,5 г один
раз на тиждень. Дітям препарат призначають згідно з віковими дозами після консультації з лікарем.
В країнах, де циркулюють стійкі до делагілу (хлорохіну) збудники малярії, для профілактики
застосовують препарати ларіам (мефлохін), малоприм: по 1 таблетці щотижня до 6-и місяців із
подальшою заміною препарату на делагіл. Дітям препарат призначають відповідно до вікової дози
після консультації з лікарем - інфекціоністом або паразитологом.
Після прибуття до країни призначення доцільно проконсультуватися з лікарем посольства про необхідність
хіміопрофілактики малярії в безпосередньому місці перебування, термінах її проведення, а також про
протималярійні препарати, що можна придбати в місцевій аптечній мережі, схеми і дози їх застосування.
Захист від укусів комарів належить здійснювати як під час перебування в приміщенні, так і поза ним.
Малярійні комарі нападають на людину найчастіше ввечері, з настанням сутінок та вночі. У цей час бажано
носити одяг, що прикривав би більшу частину тіла (комбінезони, одяг з довгими рукавами, довгі брюки
тощо). Відкриті частини тіла, особливо під час перебування поза приміщенням в сутінках, для запобігання
нападу комарів слід змащувати репелентами у вигляді кремів, спиртових розчинів, аерозолів, що дозволені
Міністерством охорони здоров'я України для використання.
У сутінки бажано перебувати у приміщенні, недосяжному для проникнення комарів, оснащеному
кондиціонером. Для попередження проникнення комарів до приміщення двері й вікна повинні мати захисні
сітки. Спати слід під сітчатою запоною, краї якої треба старанно заправити під матрац. При виявленні
комарів, що залетіли до помешкання, їх знищують механічно або за допомогою аерозольних інсектицидів,
електрофумігаторів та антимоскітних спіралей. Житлові приміщення рекомендується щоденно ввечері

обробляти аерозолем, по можливості таким, що містить синтетичні піретроїди. Після експозиції
(застосування) інсектициду протягом 20 - 30 хвилин приміщення слід провітрити, не знімаючи захисних
сіток з вікон і дверей. Доцільно також обробити інсектицидами та репелентами запони, сітки на дверях та
вікнах (незалежно від наявності кондиціонерів). Не рекомендується користуватись духами, одеколонами та
іншими подібними засобами.
Після повернення в Україну (країну постійного перебування) необхідно негайно повідомити дільничного
лікаря про Ваше прибуття з тропічних країн. Застосування вживання протималярійного препарату слід
продовжувати ще протягом 4-х тижнів після виїзду з малярійної місцевості, оскільки за відсутності
хіміопрофілактики в цей період існує найбільша вірогідність виникнення особливо небезпечної злоякісної
форми тропічної малярії.
В окремих випадках захворювання на малярію може виникнути у більш пізні терміни, навіть при
застосуванні протималярійних препаратів. Тому при нездужанні, що супроводжується підвищенням
температури, потрібно негайно звернутися до лікаря. Протягом 3-х років після повернення з ендемічних
країн додому при будь-якому захворюванні нагадуйте лікарю, який Вас лікує, про Ваше перебування у
тропіках, незалежно від попередніх показників дослідження крові на малярію.
ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ЧИМ РЕТЕЛЬНІШЕ І ЧІТКІШЕ ВИ БУДЕТЕ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА
ПРОФІЛАКТИКИ МАЛЯРІЇ, ТИМ МЕНША БУДЕ ВІРОГІДНІСТЬ ЗАХВОРІТИ ЦІЄЮ
НЕБЕЗПЕЧНОЮ ХВОРОБОЮ!
* Пам'ятка розроблена фахівцями паразитологічного відділу ЦСЕС МОЗ України за матеріалами ІМПІТМ
ім. Є. І. Марциновського (Москва)

