Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Grenada

Vaccinationer Grenada
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Grenada.
Listen er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og sygeplejerske Karin Rishøj.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder
Rejse over 3 uger

hepatitis A - difteri/stivkrampe

det samme

Længere ophold, desuden

hepatitis B - tyfus

Malaria
Der er ikke malaria på Grenada.
Denguefeber
Vigtigt: Denguemyggen stikker hyppigst lige omkring solopgang og solnedgang.
Der er denguefeber på Grenada.
Der findes ingen vaccine eller medicin, man kan tage forebyggende. Man skal være omhyggelig med at beskytte
sig mod myggen med myggespray med DEET eller AUTAN.
Du kan få mere information om de sygdomme, der foranlediger de forskellige vaccinationer her: Almindeligt
forekommende sygdomme
Bestil tid til vaccination og læs mere: Albatros vaccinationsklinik

2

Grenada

Klima og vejr Grenada
Her kan du læse alt om Grenadas klima. Se også gennemsnitstemperaturer for hovedstaden St.
George's.
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Kilde: grenada-guide.info|BR|BR
Grenadas klima er tropisk, og da øgruppen ligger på kanten af det caribiske orkanbælte, er orkaner en
ubehagelig mulighed mellem juni og november. Dog går der som regel nogle år mellem så destruktive gæster
som orkanen Ivan, der i 2004 tvang byer og træer over hele hovedøen i knæene. Regnen falder rigeligt over
Grenada, især i de indre egne, mens de lavtliggende områder ved kysterne får noget mindre regn. Men et planteliv
så grønt og struttende som Grenadas kommer ikke uden regn, og selv i de tørreste måneder kan man godt regne
med en byge cirka hver tredje dag. 29° er absolut favorittemperatur i Grenada, og termometrene bevæger sig
sjældent mere end 3-4 grader væk fra dette.
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