17 tháng ba, 2014
Thưa quý phụ huynh/giám hộ:
Tại Hạt Orange và California hiện đang xảy ra nhiều trường hợp bệnh sởi phát khởi và trong những
tháng tới số người bị nhiễm bệnh có thể sẽ gia tăng. Tại Hạt Orange, đã có 7 người mắc bệnh sởi được
ghi nhận trong vài tháng đầu năm 2014 cùng với một số trường hợp khác đang được theo dõi. Bệnh
sởi do vi khuẩn gây ra và rất dễ lan truyền qua không khí. Chỉ cần ở chung phòng với người bệnh là
có thể bị lây. Vì rất dễ lây như vậy, nên bệnh có thể lan tràn một cách nhanh chóng, nhất là tại trường
học và các nơi giữ trẻ, một khi khả năng miễn nhiễm của những người ở nơi đó còn yếu.
Nếu con em quý vị chưa được tiêm ngừa MMR (sởi, quai bị, sởi Đức) và tiếp xúc với bệnh sởi,
con em phải nghỉ học hoặc không được đến nơi giữ trẻ để tránh lây nhiễm. Các chi tiết liên quan
đến học sinh chưa được miễn nhiễm có ghi rõ trong trong mẫu đơn Miễn Chích Ngừa cho Cá Nhân vì
Lý do Tín Ngưỡng cũng như quy định rõ trong Khoản 6060, Mục 17 của Luật California.
Quý vị có thể giúp gì?
Thuốc chích ngừa MMR rất an toàn và ngăn ngừa bệnh sởi rất hiệu quả. Trẻ em chỉ cần chích 2 liều là
đủ.
Tất cả cha mẹ và người giám hộ cần nhớ là phải cho con trẻ chích ngừa đầy đủ. Mũi đầu tiên được
chích vào thời gian trẻ em được 12 hay 15 tháng. Mũi thứ hai chích vào khi con trẻ trong khoảng 4
đến 6 tuổi. Nếu con quý vị chưa bao giờ chích ngừa, vui lòng liên lạc với cơ quan y tế hay phòng
mạch bác sĩ để lấy hẹn để chích càng sớm càng tốt. Quý vị cũng có thể liên lạc với đường dây giới
thiệu của Cơ Quan Y Tế Hạt Orange số (800) 564-8448. Nếu con em quý vị đang mắc bệnh sởi, hãy
gọi cho bác sĩ và thông báo cho Phòng Kiểm Dịch, số (714) 834-8180.
Để biết thêm chi tiết về bệnh sởi, hãy vào trang
http://ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/epi/disease/measles hoặc gọi Phòng Kiểm Dịch thuộc Cơ
Quan Y Tế Công Cộng Hạt Orange, số (714) 834-8180 và yêu cầu gặp Y tá Trực. Muốn biết chi tiết
về việc nghỉ học vì bị bệnh sởi, vui lòng liên lạc với cô Pamela Kahn, Cán sự Điều Dưỡng, phòng Y
Tế và Sức Khoẻ thuộc Sở Giáo Dục Hạt Orange, số (714) 327-1057.
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