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1) Esittely

Meksiko, eli Meksikon yhdysvallat (Estados Unidos Mexicanos) sijaitsee Pohjois-Amerikassa. Se 
on valtiomuodoltaan liittotasavalta ja sen rajanaapureita ovat pohjoisessa Yhdysvallat sekä Etelässä 
Guatemala ja Belize. Meksiko on jaettu liittovaltiokeskukseen sekä 31 osavaltioon. Meksiko tarjoaa 
vierailijoille valkoisia hiekkarantoja, mielenkiintoista historiaa ja siirtomaatyylisiä 
vuoristokaupunkeja. Noin 112 miljoonan asukkaan Meksiko on maailman väkirikkain 
espanjankielinen maa.

Valtiomuoto Liittotasavalta 

Pääkaupunki Meksiko

Pinta-ala 1964375 km²     

Väkiluku 2010 112468855

Virallinen kieli Espanja

Valuutta Meksikon peso MXN

Aikaero suomeen -8h

Uskonto Roomalaiskatolisuus

http://fi.wikipedia.org/wiki/Neli%C3%B6kilometri


2)matkustusturvallisuus nyt 

Lähde http://www.finlandia.org.mx/Public/default.aspx?contentid=99523&culture=fi-FI 

Meksiko: matkustustiedote (Matkustustiedotteet, 19.12.2012)

Meksiko: Rikollisuus yleistä. Etenkin huumekauppaan liittyvä rikollisuus kasvanut voimakkaasti 
useilla alueilla.

Meksikon poliittinen tilanne on vakaa, mutta alueellisia poliittisia levottomuuksia esiintyy ajoittain. 
Maan turvallisuustilanne on heikentynyt huomattavasti huumerikollisuudesta johtuen. 
Huumerikollisuutta esiintyy etenkin Michoacanin, Guerreron, Sinaloan, Chihuahuan, Sonoran, 
Coahuilan, Tamaulipasin, Durangon, Nuevo Leonin, Veracruzin ja Zacatecasin osavaltioissa sekä 
rajakaupungeissa, erityisesti Ciudad Juarezissa ja Tijuanassa. Myös Monterreyn ja Acapulcon 
kaupungeissa turvallisuustilanne on heikentynyt nopeasti. Matkailijan kannattaa tarkkaan harkita, 
onko tarpeellista liikkua näillä korkean riskin alueilla. 

Rikollisuus

-Rikollisuus on hyvin yleistä. Etenkin pääkaupunki México on suurkaupunki, jossa liikuttaessa on 
syytä noudattaa suurta varovaisuutta. Samoin rannikon matkailukeskuksissa on syytä 
varovaisuuteen. 

-Meksikossa rikollisuus on usein väkivaltaista, joten ryöstötilanteessa ei tule tehdä vastarintaa

Liikenne

-Liikenne on Suomeen verrattuna huomattavasti kaoottisempaa

-Kadulta otettavien taksien joukossa on paljon laittomia takseja ja niiden käyttö voi olla vaarallista 

-Metro on suhteellisen turvallinen päiväsaikaan, mutta taskuvarkaita on syytä varoa etenkin ruuhka-
aikaan. 

-Isot bussit ovat pääkaupungissa yleensä minibusseja eli ns. peseroja turvallisempia 
maltillisemmasta ajotavastaan johtuen. Kaupunkien ulkopuolella kannattaa turvallisuussyistä 
käyttää tullimaksullisia teitä ("cuota") ja 1. luokan busseja. 

Luonnonolot

-Kesäkuusta marraskuun loppuun asti kestävällä hurrikaanikaudella hirmumyrskyjen kehittymistä 
voi seurata hurrikaanikeskuksen (National Hurricane Center) verkkosivuilta

-Meksikossa esiintyy usein maanjäristyksiä. 

-Maassa on myös joitakin aktiivisia tulivuoria. 

-Myös hirmumyrskyt ja rankkasateet voivat aiheuttaa etenkin touko- ja lokakuun välisenä aikana 
hätätilan useissa osin maata, erityisesti vuoristossa ja rannikolla. 

-Tsunamivaara on olemassa Tyynenvaltameren rannikolla 

-Meksikon väestönsuojeluviranomainen tiedottaa maata uhkaavista vaaratilanteista espanjaksi 
verkkosivuillaan osoitteessa: http://www.proteccioncivil.gob.mx. 

Terveydenhoito

-Meksikoon matkustaville suositellaan kaikenkattavaa matkavakuutusta. Yksityisten lääkäreiden ja 
sairaaloiden taso on yleensä hyvä, mutta julkisen sektorin sairaanhoidossa on suuria puutteita.

http://www.proteccioncivil.gob.mx/
http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac
http://www.finlandia.org.mx/Public/default.aspx?contentid=99523&culture=fi-FI


3) Suositeltavat rokotukset ja terveysviranomaistenohjeet
 
Suositeltavat rokotukset: Kurkkumätä-jäykkäkouristus, Tuhkarokko-Sikotauti-Vihurirokko (MPR) 
ja Hepatiitti A, Hepatiitti B, Lavantauti ja Malaria (eri maan osissa)

Hepatiitti A 
-Hepatiitti A eli keltatauti on viruksen aiheuttama tarttuva maksatulehdus, jonka oireisiin kuuluu 
silmien ja ihon keltaisuuden lisäksi väsymystä, kuumetta, pahoinvointia, ripulia ja 
tummavirtsaisuutta.  Oireet voivat jatkua viikkoja-kuukausia 

-Milloin/Miten:Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, joista toinen pistetään 6—12 kk:n 
kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta ja sillä saadaan näin varmistettua pitkäaikainen suoja. 
Ennustemallien mukaan suojan kesto on 25 vuotta, mahdollisesti jopa elinikäinen.

 -Miten suojautua: Tartuntalähteitä hepatiitti A:lle voivat olla epäpuhdas vesi ja siitä tehdyt 
jääkuutiot, huonosti kypsennetty ruoka (erityisesti simpukat ja osterit) sekä likaiset kädet ja WC-
tilat. Hepatiitti A:lta voi suojautua välttämällä mahdollisesti virusta sisältäviä elintarvikkeita ja 
huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta ruokailun ja vessakäynnin yhteydessä erityisesti niillä 
alueilla, joissa hepatiitti A:ta esiintyy. 

-Muuta: Hepatiitti A:n voi ottaa hepatiitti B-rokotteen kanssa samanaikaisesti yhdessä rokotteessa.

Hepatiitti B 
-Hepatiitti B on viruksen aiheuttama vakava, pitkäkestoinen maksatulehdus, jonka ensioireisiin 
kuuluu pahoinvointia, väsymystä ja ihon keltaisuutta. Osa sairastuneista jää taudin krooniseksi 
kantajaksi ja tämä on tavallista varsinkin pikkulapsilla. Osalle kantajista kehittyy myöhemmin 
krooninen hepatiitti, joka on riski maksakirroosin tai maksasyövän kehittymiselle. 

-Milloin/Miten: Perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta, joista toinen pistetään 1 kk:n ja 
kolmas 6 kk:n kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Kolmannella rokotuksella saadaan varmistettua 
pitkäaikainen suoja. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan tehosterokottamiselle 
perusrokotussarjan jälkeen ei ole tarvetta. 

-Miten suojautua:Hepatiitti B voi levitä pienten lasten keskinäisissä kontakteissa (puremissa, 
naarmuissa ym.) ja veriteitse esimerkiksi onnettomuustilanteessa tai sukupuoliteitse. kuka tahansa 
matkailija voi joutua lääketieteellistä hoitoa vaativaan onnettomuuteen tai akuuttiin toimenpiteeseen 
ja sitä kautta altistua hepatiitti B -tartunnalle. 

-muuta: Hepatiitti B:tä vastaan on olemassa rokote tai vaihtoehtoisesti sen voi antaa samassa 
rokotteessa hepatiitti A-rokotteen kanssa. 

Kurkkumätä ja jäykkäkouristus
-Kurkkumätä on Corynebacterium diphtheriae -bakteerin aiheuttama nenänielun tulehdus. 
Kurkkumätäbakteeri erittää voimakasta myrkkyä, joka voi vaurioittaa hermoja ja sydänlihasta. Tauti 
leviää syljen välityksellä; pisaratartuntana tai esimerkiksi samaa juomalasia käyttämällä

-Jäykkäkouristus Clostridium tetani -bakteerin aiheuttama tauti, jonka yleisimpiä oireita ovat 
päänsärky, lihasten jäykkyys ja rajut lihaskouristukset (ks. kuva). Bakteeri on tavallinen kaikkialla 
maaperässä. Haavaan jouduttuaan bakteeri alkaa lisääntyä. Veressä se vapauttaa voimakkaita 
hermomyrkkyjä, kuten tetanospasmiinia, joka aiheuttaa ihmisessä tetanuksen eli 
jäykkäkouristuksen. 

-Milloin/Miten: Jäykkäkouristus-kurkkumätä-hinkuyskä-rokotus saadaan 14—15 vuotiaana, mutta 



ennen vuotta 1997 syntyneet saavat rokotteen jo 11—13 vuotiaana kouluterveydenhuollossa. 
Rokotteen tehostaminen : Jäykkäkouristus-kurkkumätä-rokote tulee uusia 10 vuoden välein. 
Samalla voidaan tehostaa myös hinkuyskäsuojaa.

-Miten suojautua: Aikuisille suositellaan ilmaista jäykkäkouristus-kurkkumätätehosterokotusta 10 
vuoden välein.       

Lavantauti
Lavantauti on Salmonella typhi -bakteerin aiheuttama vakava suolistoinfektio, jossa taudin oireita 
ovat korkea, pitkään jatkuva kuume sekä ripuli tai ummetus. Hoitamattomana kuolleisuus on noin 
10–30% 

-Milloin/miten: Rokotussarja yli kaksivuotiaille sisältää yhteensä kolme kapselia, jotka niellään 
kokonaisina kylmän vesilasillisen kanssa tunti ennen ateriaa yksi kapseli joka toinen päivä. 

-Miten suojautua: Lavantauti tarttuu yleensä epäpuhtaan veden, huonosti kypsennetyn ruuan ja 
kosketustartunnan välityksellä ja sen voi yleensä välttää huolellisella käsi- ja elintarvikehygienialla. 

Malaria
-Malaria on Plasmodium- sukuun kuuluvan alkueläimen aiheuttama vakava kuumetauti. Yhdestä 
ainoasta malarialoista kantavan hyttysen pistosta voi seurata sairastuminen, jonka tyypillisiä oireita 
ovat kuume, vapina, vilunväristykset, hikoilu ja pahoinvointi. Pahimmillaan malaria on 
hengenvaarallinen tauti.

-Milloin/Miten: Matkailijan malariariski on pieni. Tartuntavaaraa ei ole rannikon turistikohteissa. 
Malariaa vastaan ei ole rokotusta vaan matkaa varten otetaan estolääkekuuri. Estolääkitys: 
Estolääkitysvaihtoehtoja on nykyään käytännössä kolme (klorokiini tehoaa enää harvoilla alueilla). 
Lääkäri arvioi kullekin matkailijalle sopivan estolääkevaihtoehdon. Estolääkitys tulee aina syödä 
annosteluohjeen mukaan eikä lääkitystä saa jättää kesken ilman terveydenhuollon ammattilaisen 
ohjetta. Estolääkeet voi ostaa lääkärin kirjoittamalla reseptillä apteekeista. 

-Miten suojautua: Tautia levittää naaraspuolinen hyttynen (Anopheles), joka siirtää taudin malariaa 
kantavasta ihmisestä toiseen. Anopheles-hyttynen on aktiivinen vain pimeään aikaan eli 
hyttyssuojaus on malarian kannalta oleellisin iltahämärästä aamuhämärään. 

Tuhkarokko-Sikotauti-Vihurirokko (MPR)

-Tuhkarokko: Tuhkarokko on paramyksoviruksiin kuuluvan morbilliviruksen aiheuttama infektio. 
Sen ensioireina ilmenee kuumeilua, nuhaa ja silmän sidekalvotulehdusta. Taudin edetessä kasvoihin 
tulee ihottumaa, joka leviää koko vartaloon. Ihottuman kesto on 7–10 vuorokautta.

-Mistä: Tuhkarokko tarttuu helposti pisaratartuntana: 

vihurirokko
Vihurirokko eli rubella on viruksen aiheuttama, usein lievä infektiotauti. Sen yleisoireisiin kuuluu 
kuumeilua, päänsärkyä, vaaleanpunaista ihottumaa ja usein myös nivelsärkyä. Se voi olla myös 
oireeton. Raskaana olevan naisen vihurirokko on ongelmallinen, sillä tauti on sikiölle vaarallinen. 

Mistä: Vihurirokko tarttuu hengitysteitse 

sikotauti
Sikotauti eli parotitis epidemica on virustauti, jonka tyypillisiä oireita ovat lievä kuumeilu ja 
sylkirauhasten suureneminen, joka näkyy turvotuksena kaulan alueella. Sikotauti voi aiheuttaa 



vakavampia komplikaatioita, kuten kivestulehduksen tai aivokalvontulehduksen. Sikotaudista 
johtuva aivokalvontulehdus ja kivestulehdus ovat käyneet harvinaiseksi rokotusten myötä

Suojautuminen: Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote eli MPR-rokote kuuluu Suomessa 
kansalliseen rokotusohjelmaan lapsille annettaviin rokotteisiin. Jos aikuisen rokotussuoja sikotautia 
vastaan on puutteellinen, sitä voidaan täydentää MPR-rokotteella 

Viimeinen kansallisen rokotusohjelman tehosterokotus: 6-vuotiaana neuvolassa. 
Rokotteen tehostaminen: Tehosterokotuksia ei anneta niille, jotka ovat joskus saaneet kaksi MPR-
annosta. 

4)tarvittavat matkustusasiakirjat  

-Passi: Suomen kansalaisilta vaaditaan Meksikoon voimassa oleva passi. Lapsilla tulee 
olla oma passi. Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta matkan päättymisen jälkeen. 

-Maahantulolomake: Kaikki matkustajat täyttävät maahantulokortin ja tullilomakkeen, jotka 
jaetaan lentokoneessa. Maahan tultaessa saatava maahantulokaavake on säilytettävä maasta 
poistumiseen asti. Kaavake tai vähintään kopio siitä tulee aina olla mukana mahdollisia tarkastuksia 
varten. Kaavakkeeseen merkittyä aikaa ei tule ylittää, sillä se merkitsee laitonta oleskelua maassa 

-Viisumit: Meksiko ei vaadi Suomen kansalaisilta turistiviisumia. Yleensä rajalla saa 90 päivää 
oleskeluaikaa, mutta sitä voi pidentää toiset 90 päivää (yhteensä maassa voi oleskella turistina 
enintään 6 kuukautta kerrallaan) maahanmuuttoviranomaisen toimistossa: Instituto Nacional de 
Migración, Homero 1832, Col. Polanco, México, D.F., puh. + 52-(55) 53 87 24 00, 
http://www.inm.gob.mx/. Lentomatkustajalle maahantulolomake on maksuton, mutta sen 
pidentäminen on maksullista, samoin uuden saaminen kadonneen tilalle.

5) Valuutta: Meksikon peso (MXN)
 
Tulliviranomaistenmääräykset: Jos maahan saapuessasi hallussasi on 10 000 USD (mikä valuutta 
tahansa sama summa) käteisenä, tulee täyttää maahantullessa Customs Declaration- lomake.

Muuta: 
-Meksikossa kaupat, ravintolat, valuutanvaihtopisteet ja pankit eivät saa ottaa vastaan seteliä, jossa 
on pienikin merkintä (esim. kynällä tai leimasimella tehty) tai, joka on vähänkin revennyt. Määräys 
koskee kaikkia valuuttoja. Tarkista setelien kunto vaihtaessasi valuuttaa sekä Suomessa että 
Meksikossa. 

6) Tapakulttuurin ydin  

Kohtaaminen Meksikolaiset ovat kohteliaita ja hienotunteisia. Kohteliaisuudessa ei 
sanoja säästellä. Naispuolisia henkilöitä puhutellaan rouviksi señora ja miehiä 
herroiksi señor. Kättely on yleistä myös ystävien kesken tai tervehtiminen antamalla 
yhden poskisuudelman vasemmalle poskelle 

Día de la familia- sanaa käytetään meksikossa sunnuntaista, joka on perheelle pyhitetty 
päivä.

Pöytätavat Meksikolaiset ovat hyvin rentoa pöytäseuraa, ja on hyväksi maistaa kaikkea mitä 
tarjotaan. Meksikolaiset ovat erityisen ylpeitä tunnetusta ruokakulttuuristaan ja loukkaantuvat 
jos ruoasta ei pidetä. Myös toisten lautasilta syöminen on yleistä eikä siitä tule pahastua. 
Meksikolaisilla ei ole tapana kiittää ruoasta pöydästä noustessa, mutta sitä arvostetaan.

http://www.inm.gob.mx/


Small Talk  Meksikossa on tärkeää muistaa aina tilaisuuden tullen hymyillä ja osoittaa iloisuutta 
sekä mahdollisuuksien mukaan kehua ruokaa, ympäristöä, kulttuuria jne. 

EI suositeltavat tavat ja puheenaiheet  :  

Ihmiselämä on meksikolaisille erittäin pyhä. Ei-suositeltavia puheenaiheita ja tekoja ovat abortti (pl. 
Mexico city, jossa abortti sallitaan), eutanasia sekä kuolemantuomio.  Kiire on melko tuntematon 
käsite, sillä useimpien mielestä kiireessä tehty työ on tuhoon tuomittu.

7) Luonnonmaantieteellinen sijainti ja ilmasto 

Meksiko on suureksi osaksi ylänköä ja vuoristoa. Alueelta löytyy useita tulivuoria ja tuliperäinen 
alue koostuu sekä sammuneiden että toimivien tulivuorten ketjusta. Maan luoteisosaan ulottuu myös 
Sonoran aavikko. Sademetsät sijaitsevat maan eteläosissa, mutta myös rannikot ovat vehreää 
aluetta. 

Ilmasto ja Keskilämpötilat: Meksikon ilmasto vaihtelee trooppisesta subtrooppiseen ja paikalliset 
korkeuserot voivat vaikuttaa paljonkin ilmastoon. Kannattaa varautua sekä viileään että lämpimään 
säähän. Päivällä lämpötila harvoin nousee yli 30 asteen, talvikuukausina (joulu−helmikuu) 
lämpötila putoaa öisin reilusti alle 10 asteen eikä taloissa yleensä ole lämmitystä. Sadeaikana 
(touko−lokakuu) sataa säännöllisesti voimakkaasti iltapäivisin. Yli puolet Meksikosta on kuivaa 
aluetta ja runsaimmin vettä sataa itärannikolla. Sadekausi on kesällä, toukokuusta lokakuuhun, joten 
Meksiko on suosittu talvilomakohde. 

Vyöhyke: Kuuma vyöhyke eli tierra caliente ulottuu rannikolta 800–1000 metrin korkeuteen ja 
siellä lämpötila vaihtelee 20–30 celsiusasteen välillä. Sen yläpuolella on lähes 2000 metriin ulottuva 
lauhkea vyöhyke eli tierra templada, jossa vuoden keskilämpötila on 18 celsiusastetta. Ylimpänä on 
kylmä vyöhyke jossa keskilämpötila on 10–15 celsiusastetta ja vuorokautiset sekä vuosittaiset 
lämpötilavaihtelut ovat melko suuret. 

8) Keskeiset maan luonnonvetovoimatekijät ja kulttuurivoima

Meksiko sopii kaikenlaisille matkailijoille. Maassa voi helposti yhdistää rantalomaan historiaa, 
kulttuuria ja huveja. Myös ostosmahdollisuuksia ja aktiviteetteja on runsaasti  

Kulttuurivetovoima: Meksikon historia on pitkä ja vaiheikas. Se tarjoaa 
varsinkin varhaishistoriasta kiinnostuneille upeita elämyksiä. Mayojen 
jättämään perintöön kannattaa tutustua. Meksikossa on historian lisäksi toki 
myös muuta kulttuuria. Kansantaide on tärkeää ja arvostettua. Eri puolilla 
maata valmistetaan alueille tyypillisiä käsitöitä, joissa yhdistyvät 
alkuperäiskulttuuri ja espanjalaisen siirtomaavallan tyylit. Museoita on myös 
runsaasti. 

Luonnonvetovoima: yksi Meksikon merkittävimmistä matkailuvetovoimista 
on meri. Meksikoa hyväilee toisella puolella Tyyni valtameri ja toisella 
puolestaan Karibianmeren turkoosit vedet. Erilaiset veneretket, kalastus, 
snorklaus ja tietysti sukeltaminen kutsuvat tutustumaan mitä ihmeellisempään 
vedenalaiseen maailmaan. Tarjolla on muun muassa maailman toiseksi suurin 
koralliriutta ja uiskentelua valashaiden kanssa! 



9) tärkeimmät matkailualueet ja kaupungit

Jukatanin niemimaa on kiehtova sekoitus uutta ja vanhaa Meksikoa, 
mystisten mayojen tuhatvuotisia pyramideja, lumivalkeita 
palmurantoja ja moderneja ostoskeskuksia.
Riviera Maya, Jukatanin kaakkoisrannikko houkuttelee palmujen ja turkoosin veden reunastamilla 
paratiisirannoillaan, maailman toiseksi suurimmalla koralliriutallaan ja upeilla teemapuistoillaan. 
Täyden palvelun Cancún on Meksikon Miami, jossa vietetään nuorekasta ja kansainvälistä 
rantaelämää. Playa del Carmenin häikäisevän valkea hiekka ei polta varpaita kuumallakaan 
auringonpaisteella, kaupunki on kehittynyt kalastajakylästä turistikohteeksi
Méridassa alkuperäinen intiaanikulttuuri sekoittuu aitoon meksikolaiseen elämänmenoon. Meksikon 
pääkaupunki Mexico City on kaunis ja kaoottinen, joka ensivisiitillä saa kävijän häkeltymään. 
Kaupunki on täynnä mielenkiintoisia museoita, komeaa arkkitehtuuria ja monipuolisia 
ostosmahdollisuuksia. Keski-Meksiko on maan kulttuurin ja taiteen kehto. Siirtomaatyyliset 
kaupungit kuten Guanajuato ja San Miguel de Allende muodostavat idyllin, joka on saanut monet 
julistamaan kaupungit kauneimmaksi palaksi Meksikoa. Guadalajara on paitsi Jaliscon osavaltion 
pääkaupunki, myös Meksikon toiseksi suurin kaupunki. Siirtomaatyylisessä kaupungissa on paljon 
nähtävää, ja se tunnetaan myös erityisen herkullisesta ruokakulttuuristaan. Guadalajaraa pidetään 
meksikolaisista kaupungeista meksikolaisimpana – täältä ovat lähtöisin muun muassa tequila, 
sombrero-hatut ja mariachi-musiikki.

10) Meksikon kartta
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11) Hyödyllisiä osoitteita ja puhelinnumeroita

 Suomen suurlähetystö: Embajada de Finlandia, Monte Pelvoux 111, 4. kerros, Colonia 
Lomas de Chapultepec. puh: +52-55-5540 6036

 Virka-ajan ulkopuolella hätätapauksissa voitte soittaa ulkoasianministeriön 
päivystysnumeroon +358-9-160 55551

 ABC-sairaala, Calle Sur 136, No. 201, Colonia Américas (metroasema Observatorion 
lähellä), puh:+52-55-5230 8000

 Koti- ja hotellikäyntejä tekevä lääkäri: Tri Paul CLEVER y Arellano, 044-55-5506 6165, 
044-55-5940 0513 (puhuu espanjaa, englantia, saksaa)

 Yleinen hätänumero Meksikossa 066
 Turistipoliisi Keskustan toimisto: Victoria 76,  Colonia Centro, 06048 México, D.F., puh. 

5345 5043 ja 5345 5044, avoinna maanantaista perjantaihin klo. 9-14 ja 15–17:30.
Polancon toimisto: Presidente Masarik 172, 9. kerros, Col. Bosques de Chapultepec, puh. 
5531 7449, avoinna maanantaista perjantaihin klo. 9.00-18:00

 Matkailijan palvelunumero (Tourist Line 24 t vrk) puh: +52-55-5089 7500, 01-800-008 
9090

 Turistitoimisto keskustassa: Amberes 54, Zona Rosa, puh: +52-55-5533 4700
 Radiotaksi +52-55-5519 7690
 http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=50500&sub=13   Pääkaupungin tarjoama 

turistin avustuspalvelu, puh +52-55-5480 6898

 http://www.nhc.noaa.gov   Hurrikaanikeskuksen verkkosivuilta voi seurata 
hurrikaanitilannetta

 http://www.proteccioncivil.gob.mx   Meksikon väestönsuojaviranomaisen sivuilta saa 
ajankohtaista tietoa meneillään olevista kriisitilanteista

 http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/   pääkaupungin väestönsuojaviranomaisen verkkosivut
 http://www.ssn.unam.mx/   sivusto, jolta saa tietoa tapahtuneista maanjäristyksistä
 http://www.cenapred.unam.mx/es/Instrumentacion/InstVolcanica/MVolcan/   sivustolla näkee 

lähellä pääkaupunkia sijaitsevan aktiivisen Popocatepetl-tulivuoren tilanteen

http://www.cenapred.unam.mx/es/Instrumentacion/InstVolcanica/MVolcan/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/
http://www.proteccioncivil.gob.mx/
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=50500&sub=13

	Meksiko: matkustustiedote (Matkustustiedotteet, 19.12.2012)
	Rikollisuus
	Liikenne
	Luonnonolot
	Terveydenhoito

