
Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika 
 

Bolivia 
 
En del af rejseforberedelserne indbefatter vaccination. De anbefalede vaccinationer afhænger f.eks. af 
rejsens varighed, destinationer i Bolivia og hygiejniske forhold under rejsen. Det gælder for alle, at man 
bør starte på sit personlige vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne 
skal gives mere end en gang, før de har den fulde beskyttende effekt.  
 
Under end 1 uge: 
Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Vaccination imod 

gul feber anbefales til rejsende, der er i særlig risiko for 
smitte ved f.eks. at opholde sig meget ”på landet”, da der her 
lever flere myg end i storbyerne. Dog bør alle rejsende, der 
skal opholde sig i Amazonas, blive vaccineret imod gul feber. 
Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før man er 
beskyttet fra dag et på rejsen. Herefter er man beskyttet i 10 
år.    

 
1-4 uger:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Vaccination imod 

gul feber anbefales til rejsende, der er i særlig risiko for 
smitte ved f.eks. at opholde sig meget ”på landet”, da der her 
lever flere myg end i storbyerne. Dog bør alle rejsende, der 
skal opholde sig i Amazonas blive vaccineret imod gul feber. 
Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før man er 
beskyttet fra dag et på rejsen. Herefter er man beskyttet i 10 
år.    

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen anbefales til rejsende, der har risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet forurenet 
med virusset, hvilket kan ske under hospitalsophold, 
tatovering og piercing.   

 Tyfus: Vaccination bør overvejes til rejsende, som skal leve 
under ringe sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som 
f.eks. fra gadekøkkener.     

1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. 

Vaccination imod gul feber anbefales til rejsende, der er i 
særlig risiko for smitte ved f.eks. at opholde sig meget ”på 
landet”, da der her lever flere myg end i storbyerne. Dog bør 
alle rejsende, der skal opholde sig i Amazonas blive 
vaccineret imod gul feber. Vaccinen skal gives mindst 10 
dage før afrejse, før man er beskyttet fra dag et på rejsen. 
Herefter er man beskyttet i 10 år.    

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccination bør overvejes til rejsende, som skal leve 
under ringe sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som 
f.eks. fra gadekøkkener.   

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 

Vaccination imod gul feber anbefales til rejsende, der er i 
særlig risiko for smitte ved f.eks. at opholde sig meget ”på 
landet”, da der her lever flere myg end i storbyerne. Dog bør 



alle rejsende, der skal opholde sig i Amazonas blive 
vaccineret imod gul feber. Vaccinen skal gives mindst 10 
dage før afrejse, før man er beskyttet fra dag et på rejsen. 
Herefter er man beskyttet i 10 år.    

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der ofte er i 
risiko for at være i tæt kontakt med lokale hunde, eftersom 
smitten primært sker via hundebid, -krads og slik på ikke-
intakt hud af en smittet hund.  

 Tuberkulose: Vaccinen er oftest kun aktuel til de rejsende, 
der stammer fra Bolivia og nu rejser hjem for at besøge og 
opholde sig hos lokal familie og venner.  

 
Krav angående gul feber-vaccination  
Myndighederne i Bolivia kræver, at alle de rejsende, der enten har opholdt sig i en lufthavn i et land med 
risiko for gul feber i mere end 12 timer eller kommer rejsende direkte fra et land med risiko for gul feber, 
skal kunne fremlægge gyldigt bevis for gul feber-vaccination. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før 
afrejse, før man er beskyttet fra rejsens start. Efter endt vaccination er man beskyttet imod gul feber i 10 
år.  
 
Malariarisiko  
Hele året rundt er der risiko for smitte med malaria i Bolivia. Smitterisikoen er varierende i landet, hvorfor 
det anbefales, at man gennemgår sin rute med en certificeret vaccinatør på apoteket for at undersøge, 
om det er nødvendigt med forebyggende malariatabletter til ens rejse. Risikoen for smitte er høj i Santa 
Cruz og i de nordlige dele af landet i Beni og Pando særligt i områderne Guyaramerin og Riberalta. I og 
omkring Amazonas er malariarisikoen meget høj. På grund af smittefaren i landet bør alle anvende 
myggespray og –net på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  
 

Costa Rica 
 
Før man rejser af sted for at opleve Costa Ricas smukke natur og andre oplevelser, som landet har at 
byde på, anbefales det, at man bliver vaccineret. De anbefalede vacciner bygger f.eks. på rejsens 
længde, hygiejniske standarder og specifikke destinationer i landet. Alle tilrådes at starte på deres 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne skal gives flere gange for at 
få fuld beskyttende effekt.  
 
Under end 1 uge: 
Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  
 
1-4 uger:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  
Følgende vacciner kan overvejes:  Tyfus: Vaccinen bør overvejes, hvis man skal spise meget 

lokalt som f.eks. fra gadekøkkenerne, og/eller hvis man skal 
opholde sig i landet under ringe hygiejniske forhold.   

 Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes, hvis man er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet forurenet 
med virusset. Kontakten kan ske ved bl.a. hospitalsophold, 
tatovering og piercing.  

     
1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  
Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes, hvis man skal spise meget 

lokalt som f.eks. fra gadekøkkenerne, og/eller hvis man skal 
opholde sig i landet under ringe hygiejniske forhold.  

 



Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der ofte kan 

komme i nærkontakt med hundene på Costa Rica, da smitten 
hovedsageligt sker ved bid, krads eller slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter af en hund, der selv er smittet med rabies.   

   
 
Krav angående gul feber-vaccination  
Ifølge myndighederne på Costa Rica skal alle de rejsende, der enten kommer rejsende direkte fra et land 
med risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber kunne fremvise 
gældende dokumentation for gul feber-vaccinen. Det gælder for selve vaccinen, at man bør få den senest 
en måned før afrejse, da det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen er fuld beskyttende. Herefter beskytter 
den i 10 år.  
 
Malariarisiko  
I Limón-provinsen særligt i området Matina er der lav risiko for smitte med malaria hele året rundt. I resten 
af landet er der meget lav smitterisiko eller slet ingen. Derfor kan man ofte nøjes med at anvende 
myggenet og –spray, når man skal beskytte sig imod sygdommen. Dog anbefales det, at man gennemgår 
sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket for at undersøge, om det er nødvendigt at tage 
forebyggende malariatabletter på sin rejse.  
 

Fransk Guyana 
 
Det anbefales, at alle rejsende, der rejser til Fransk Guyana bliver vaccineret. De anbefalede vacciner 
kan variere fra rejse til rejse, da de bl.a. bygger på den enkelte rejses længde, hygiejniske forhold og 
specifikke destinationer i landet. Alle bør dog starte på sit personlige vaccinationsprogram senest en 
måned før afrejse, fordi nogle vacciner skal gives flere gange, før de opnår deres fulde beskyttende 
effekt.  
 
Under end 1 uge: 
Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og gul feber. Gul 

feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage inden afrejse, før 
man er sikker på at være beskyttet fra dag et på rejsen. 
Herefter er man beskyttet i 10 år.  

 
1-4 uger:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og gul feber. Gul 

feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage inden afrejse, før 
man er sikker på at være beskyttet fra dag et på rejsen. 
Herefter er man beskyttet i 10 år. 

Følgende vacciner kan overvejes:  Tyfus: Vaccination tilrådes de rejsende, der skal leve under 
ringe hygiejniske forhold på rejsen og/eller spise fra meget 
lokale køkkener som f.eks. gadekøkkenerne i landet.    

 Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes de rejsende, der har en 
særlig risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en 
smittet person og/eller komme i kontakt med blod, der er 
blevet kontamineret med virusset, hvilket kan ske ved ophold 
på hospitaler, under tatovering og ved piercing.   

     
1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og gul 

feber. Gul feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage inden 
afrejse, før man er sikker på at være beskyttet fra dag et på 
rejsen. Herefter er man beskyttet i 10 år. 



Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccination tilrådes de rejsende, der skal leve under 
ringe hygiejniske forhold på rejsen og/eller spise fra meget 
lokale køkkener som f.eks. gadekøkkenerne i landet.    

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, tyfus og 

gul feber. Gul feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage 
inden afrejse, før man er sikker på at være beskyttet fra dag 
et på rejsen. Herefter er man beskyttet i 10 år. 

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der ofte kan 
risikere at være i tæt kontakt med de lokale hunde. Det 
skyldes, at smitten primært sker via slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter, bid og krads af en hund, der selv er smittet 
med virusset.  

   
 
Krav angående gul feber-vaccination  
Myndighederne i Fransk Guyana kræver, at alle rejsende er vaccineret imod gul feber og kan fremvise 
gyldig dokumentation for vaccinen for at få indrejsetilladelse til landet. Selve vaccinen bør gives mindst 10 
dage før afrejse, fordi det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har opnået sin fulde beskyttende effekt, 
hvorefter den beskytter imod sygdommen i 10 år.  
 
Malariarisiko  
Året rundt er der risiko for smitte med malaria i områderne langs grænsen til Surinam og Brasilien. 
Smitterisikoen er høj, hvorfor det anbefales at tage forebyggende malariatabletter, hvis man skal opholde 
sig i disse områder. Ellers anbefales det, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør for at 
undersøge, om det er nødvendigt eller ej at tage tabletterne. Yderligere tilrådes alle rejsende at anvende 
myggenet og –spray på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik.  
 

Guyana 
 
Inden rejsen går til Guyana anbefales det, at man bliver vaccineret for at være beskyttet imod bestemte 
sygdomme. Hvilke vaccinationer, der anbefales, er forskelligt fra rejse til rejse, da 
vaccinationsanbefalingerne bl.a. bygger på den enkelte rejses hygiejniske forhold, varighed og 
destinationer i landet. Man bør starte på de anbefalede vacciner senest en måned før rejsens start, da 
nogle vacciner skal gives mere end en gang for at få sin fulde beskyttende effekt.  
 
Under end 1 uge: 
Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og gul feber. Gul 

feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage inden afrejse, så 
man er sikret at være beskyttet fra dag et på rejsen. Derefter 
er man beskyttet i 10 år.  

 
1-4 uger:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og gul feber. Gul 

feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage inden afrejse, så 
man er sikret at være beskyttet fra dag et på rejsen. Derefter 
er man beskyttet i 10 år. 

Følgende vacciner kan overvejes:  Tyfus: Hvis man som rejsende skal opholde sig under ringe 
sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som f.eks. fra 
gadekøkkenerne bør man blive vaccineret inden afrejse.    

 Hepatitis B: De rejsende, der er i risiko for at have ubeskyttet 
seksuel kontakt med en smittet person og/eller komme i 
kontakt med blod, som er blevet forurenet med hepatitis B, 



hvilke kan ske ved f.eks. tatovering, piercing og 
hospitalsophold, bør blive vaccineret inden rejsestart.  

     
1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og gul 

feber. Gul feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage inden 
afrejse, så man er sikret at være beskyttet fra dag et på 
rejsen. Derefter er man beskyttet i 10 år. 

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Hvis man som rejsende skal opholde sig under ringe 
sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som fra 
gadekøkkenerne bør man blive vaccineret inden afrejse.    

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, tyfus og 

gul feber. Gul feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage 
inden afrejse, så man er sikret at være beskyttet fra dag et på 
rejsen. Derefter er man beskyttet i 10 år. 

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der hyppigt kan 
komme i tæt kontakt med de lokale hunde, hvilket bl.a. ofte 
gælder for backpackere. Dette skyldes, at smitten primært 
sker via krads, bid eller slik på ikke-intakt hud som sår og 
rifter af en hund, der selv er smittet med rabies.  

   
 
Krav angående gul feber-vaccination  
Myndighederne i Guyana kræver, at alle rejsende, der enten kommer rejsende direkte fra et land med 
risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, skal kunne fremvise 
gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Selve vaccinen bør gives mindst 10 dage inden afrejse, da 
det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har opnået sin maksimale beskyttelse, hvorefter man er beskyttet 
i 10 år.  
 
Malariarisiko  
Der er året rundt risiko for malaria. Risikoen er høj i landet med undtagelse af hovedstaden Georgetown, 
hvor der er lavrisiko for smitte. Det anbefales oftest, at man som rejsende til Guyana tager forebyggende 
malariatabletter for at undgå at få malaria. Alle tilrådes at få gennemgået sin rute af en uddannet 
vaccinatør på apoteket for at undersøge, om tabletterne er nødvendige eller ej til sin rejse. Derudover 
anbefales alle rejsende at anvende myggenet og –spray på rejsen for at mindske risikoen for myggestik 
og dermed smitte.  
 

Peru 
 
Før man rejser af sted til Peru for at opleve nogle af landets skatte som f.eks. Machu Picchu bør man få 
styr på sine vaccinationer. Dette bør man gøre senest en måned før afrejse, da nogle vacciner skal gives 
i flere omgange for at give den fulde beskyttende effekt. Hvilke vaccinationer, der anbefales, afhænger 
bl.a. af rejsens længde, destinationer i Peru og hygiejniske forhold.  
 
Under end 1 uge: 
Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Hvis man skal 

opholde sig i Perus nordligste region Loreto nær Amazonas 
bør man blive vaccineret imod gul feber. Vaccinen skal gives 
mindst 10 dage før afrejse, før man er beskyttet fra dag et på 
rejsen. Herefter er man beskyttet i 10 år.  

1-4 uger:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Ved særlig risiko 

bør man blive vaccineret imod gul feber, desto mindre man 



skal opholde sig i Perus nordligste region Loreto nær 
Amazonas, hvor alle anbefales at blive vaccineret imod gul 
feber. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før 
man er beskyttet fra dag et. Herefter beskytter vaccinen i 10 
år.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Tyfus: Vaccinen anbefales til rejsende, der skal spise meget 
lokalt som f.eks. fra gadekøkkener og/eller bo under dårlige 
hygiejniske forhold.     

 Hepatitis B: Vaccinen anbefales til rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet forurenet 
med hepatitis B, hvilket kan ske under hospitalsophold, 
tatovering og piercing.   

     
1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. Ved 

særlig risiko bør man blive vaccineret imod gul feber, desto 
mindre man skal opholde sig i Perus nordligste region Loreto 
nær Amazonas, hvor alle anbefales at blive vaccineret imod 
gul feber. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før 
man er beskyttet fra dag et. Herefter beskytter vaccinen i 10 
år.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen anbefales til rejsende, der skal spise meget 
lokalt som fra gadekøkkener og/eller bo under dårlige 
hygiejniske forhold.        

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 

Ved særlig risiko bør man blive vaccineret imod gul feber, 
desto mindre man skal opholde sig i Perus nordligste region 
Loreto nær Amazonas, hvor alle anbefales at blive vaccineret 
imod gul feber. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før 
afrejse, før man er beskyttet fra dag et. Herefter beskytter 
vaccinen i 10 år.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen tilrådes rejsende, der ofte kan komme i tæt 
kontakt med de lokale hunde, da smitten primært sker via 
hundebid, -krads og slik på ikke-intakt hud af en hund, som 
selv er smittet med rabies.  

 Tuberkulose: Vaccinen anbefales næsten kun til de rejsende, 
der selv stammer fra Peru og nu rejser hjem for at besøge og 
opholde sig hos lokale venner og familie.   

   
Malariarisiko  
I Peru er der risiko for malariasmitte hele året rundt i landområder, der er under 2000 meters højde. 
Smitterisikoen er højest i områderne Cusco, Junin. Loreto og Ayacucho. I de områder, som er nær 
Amazonas er malariarisikoen særlig høj. Hvis man skal opholde sig i et malariarisiko område på sin rejse 
anbefales det, at man tager forebyggende malariatabletter for at beskytte sig. Eftersom smitterisikoen er 
varierende i landet tilrådes alle at få gennemgået sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket for at 
undersøge, om det er nødvendigt at tage tabletterne eller ej. Yderligere tilrådes alle at anvende myggenet 
og –spray på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  
 

Surinam 
 
Det anbefales, at alle rejsende bliver vaccineret, før de rejser til Surinam. Hvilke vaccinationer, der 
anbefales, kommer an på rejsens længde, destinationer i landet og hygiejniske forhold under rejsen. Dog 



gælder det for alle, at man bør starte på sine anbefalede vacciner senest en måned før rejsens start, da 
nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang for at få fuld beskyttende effekt.  
 
Under end 1 uge: 
Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og gul feber. Gul 

feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage før rejsestart, da 
det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har fuld beskyttende 
effekt. Herefter er man beskyttet i 10 år.  

1-4 uger:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og gul feber. Gul 

feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage før rejsestart, da 
det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har fuld beskyttende 
effekt. Herefter er man beskyttet i 10 år.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Tyfus: Vaccinationen tilrådes de rejsende, der skal opholde 
sig under dårlige sanitære forhold og/eller spise meget lokalt 
som f.eks. fra gadekøkkener, hvor den hygiejniske kvalitet 
kan være ringe.  

 Hepatitis B: Vaccinen tilrådes de rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person på 
sin rejse og/eller kommer i kontakt med blod, som er blevet 
forurenet med virusset, hvilket kan ske under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.  

   
1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og gul 

feber. Gul feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage før 
rejsestart, da det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har 
fuld beskyttende effekt. Herefter er man beskyttet i 10 år.   

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinationen tilrådes de rejsende, der skal opholde 
sig under dårlige sanitære forhold og/eller spise meget lokalt 
som f.eks. fra gadekøkkener, hvor den hygiejniske kvalitet 
kan være ringe.  

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, tyfus og 

gul feber. Gul feber-vaccinen skal gives mindst 10 dage før 
rejsestart, da det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har 
fuld beskyttende effekt. Herefter er man beskyttet i 10 år.   

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes, hvis man er i risiko for ofte 
at komme i tæt kontakt med hundene i Surinam, eftersom 
smitten hovedsageligt sker ved krads, bid eller slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter.  

 Tuberkulose: Det er næsten kun de rejsende, der stammer 
fra Surinam og nu rejser hjem for at besøge og opholde sig 
hos lokal familie og venner, som bliver anbefalet vaccinen.  

   
Krav angående gul feber-vaccination  
Myndighederne i Surinam kræver, at alle rejsende, der enten kommer rejsende direkte fra et land med 
risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber i mere end 12 timer, 
skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Hvad angår vaccinen så bør den gives 
mindst 10 dage før afrejse, da det ca. varer denne periode, før vaccinen har fuld effekt. Derefter er man 
beskyttet imod sygdommen i 10 år.  
 
Malariarisiko  
Året rundt er der risiko for malaria i den indre del af Surinam. I Paramaribo samt de syv kystvendte 
distrikter er risikoen meget lav, hvor den derimod er meget høj langs den østlige grænse og områderne 



med guldminer. På grund af den varierende smitterisiko i landet anbefales det, at alle rejsende får 
gennemgået deres rute for at undersøge, om det er nødvendigt eller ej at tage forebyggende 
malariatabletter på sin rejse. Derudover anbefales alle at anvende myggespray og –net på sin rejse for på 
den måde at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  
 
Spar 10 % på dine vaccinationer hos apoteket  
Det er nu muligt at bestille tid til vaccination og konsultation på apoteker rundt omkring i Danmark. På 
apoteket får du professionel rådgivning og hjælp af specialuddannet personale. Rejsende hos Penguin 
Travel får 10 % rabat på vaccinationerne. Læs mere her og book tid:   
https://sikkervaccination.dk  

https://sikkervaccination.dk/

