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Mellan 26 februari och 1 mars kommer 
Kvartersommittéerna för Revolutionens Försvar, CDR, 
att genomföra möten om sanitära frågor och andra 
förebyggande åtgärder, som ett svar på president Raúl 
Castros upprop för att möta det nuvarande epidemiologiska 
läget.

Den 26e börjar de i alla län och kommuner att dela ut 
ett informationsblad om vilka åtgärder som behöver vidtas 
i alla kubanska hushåll för att bekämpa myggan Aedes 
aegypti och undvika epidemier, förklarade Teresa Ramirez 
Paz, ansvarig för hälsofrågor i CDRs nationella ledning.

Hon förklarade att ledarna på basnivå inom CDR, 
Kvinnoförbundet FMC och Kommundelsnämnderna, 
liksom även husläkare och sjuksköterskor, kommer att 
specialutbildas för att säkerställa att lokala genomgångar 
blir framgångsrika.

I myggrika kommuner kommer en hälsospecialist, 

CDR-kommittéerna redo: 

Mota Zika-myggan i grind!
Christine Vaple

beroende på hur komplex frågan är i området, att delta i 
kvartersmötena.

Den andra och tredje mars kommer man på nytt att 
kalla till möten i de CDR-kommittéer där de av särskilda 
skäl inte kunnat hållas tidigare.

Bland de aktiviteter som Kubas största folkrörelse 
genomför bland sina medlemmar är att följa med vid 
inspektioner i hemmen, möjliggöra rensning av diken och 
besprutning med enprocentig Abate-lösning, lämpliga 
inspektioner av alla lokaler och vattenbehållare, liksom 
även att garantera att besprutning genomförs.

Dessutom uppmanas alla hushåll att varje vecka 
genomföra anvisad kontroll och behandling, och 
omedelbart kontakta husläkaren om någon har feber, 
hudutslag, inflammerade ögon (konjunktivit) och värk i 
huvud och rygg.

President Raul Castro sa idag i ett upprop att, även 
om partiledningen och regeringen antagit en aktionsplan 
för kampen mot smittspridaren så är det folket som 
har huvudrollen, ”med aktivt stöd från institutioner, 
folkrörelser och samhället”.

Över 30 länder i Amerika har rapporterat fall av 
dengue, chikungunya och zika. I Angola brottas man för 
närvarande med ett allvarligt utbrott av gula febern.


