
 

 

Povinná očkování Maledivy 

Žlutá zimnice se v této zemi nevyskytuje. 

Z nařízení vlády země však záznam o platném 

očkování může být vyžadován při příletu 

z endemické oblasti výskytu žluté zimnice 

(subsaharská Afrika a Latinská Amerika včetně 

transferů). Při příletu z Evropy (nebo po více než 6 dnech od opuštění endemické 

oblasti) toto očkování není potřebné. 

Požadavky země na povinnost očkování žluté zimnice se mohou měnit na základě 

uvážení místních orgánů.  Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové 

země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví. 

 

Základní očkování pro každého cestovatele 

Proti žloutence typu A lze očkovat samostatně dvěma dávkami s minimálním 

odstupem 6 měsíců, ochrana je dlouhodobá. Očkovat je možné také 

kombinovanou vakcínou proti typům A a B třemi dávkami (2 před odjezdem), 

ochrana je dlouhodobá až doživotní. 

Žloutenku typu B lze očkovat samostatně třemi dávkami nebo kombinovanou 

vakcínou proti typům A a B třemi dávkami. Po třech dávkách je ochrana 

dlouholetá, pravděpodobně doživotní. 

Očkování proti břišnímu tyfu se provádí jednou vakcínou, která poskytuje ochranu 

na 3 roky. Přeočkování se provádí pouze v případě potřeby. 

Proti tetanu, jehož původce se vyskytuje celosvětově, se v ČR očkuje v rámci 

pravidelného očkování. Přeočkování se provádí po 10-15 letech, u osob nad 60 let 

věku po 10 letech. 

 

Další doporučení 

Pravidelná očkování – zkontrolujte si platnost pravidelných očkování 

(tetanus, záškrt, spalničky, příušnice atd.). V případě potřeby Vám poradí lékař 

centra Očkování a cestovní medicíny, která očkování je potřeba obnovit. 

Kapénkové infekce – cestujete-li letadlem nebo jinými prostředky hromadné 

přepravy, zvažte očkování proti meningokokovým a pneumokokovým nákazám, 



 

 

proti chřipce, spalničkám nebo planým neštovicím. Tyto nemoci se přenáší 

vzduchem a vyskytují se celosvětově, některé celoročně a jiné sezónně. 

Cholera se v této zemi nevyskytuje. 

Očkování proti vzteklině je doporučeno především při pobytu v odlehlejších 

oblastech nebo na venkově, při plánovaných výletech na kole nebo do jeskyní a 

při dlouhodobějších pobytech. Základní očkování se provádí třemi dávkami, první 

přeočkování je zhruba po roce, další jen v případě potřeby každých 5 let. 

Přenosná dětská obrna se v této zemi nevyskytuje. Přijíždíte-li však z endemické 

oblasti (Pákistán, Afghánistán, Nigérie), kde jste trávili 4 a více týdnů, může být po 

Vás záznam o platném očkování vyžadován. 

 

Ostatní informace 

Uvedené informace mají pouze informativní charakter. Nenahrazují odbornou 

konzultaci s lékařem. Informujte se v ambulanci centra Očkování a cestovní 

medicíny o zdravotních rizicích, prevenci a léčbě. 

Zdroje informací: WHO, CDC, ECDC, Avenier. 

 

http://www.who.int/en/
https://www.cdc.gov/
https://ecdc.europa.eu/en
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/kde-ockujeme

