DƠI PHÁT HIỆN TẠi THÀNH PHỐ FOUNTAIN VALLEY XÉT NGHIỆM CÓ DƯƠNG TÍNH
CỦA BỆNH DẠI
(Santa Ana, CA) – Một con dơi đã tìm thấy tại một bãi đậu xe nằm trong sân banh Pickleball Court

#1 tại Trung Tâm Quần Vợt Fountain Valley, 16400 Brookhurst Street, thuộc Thành Phố Fountain
Valley, hôm thứ Tư, 14 tháng Chín, 2022, vào lúc 10:30 sáng, và đã được xét nghiệm là có dương
tính của bệnh dại. Do vụ việc xảy ra và địa điểm, Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam
(HCA) khuyến cáo các cư dân phải cảnh giác và tránh liên hệ đến bất cứ con dơi nào. Dơi mang
bệnh dại được nhận dạng thường xuyên mỗi năm tại Quận Cam và trên toàn quốc. Nên tránh không
được liên hệ đến loài dơi và nếu bị dơi cắn phải thông báo ngay với bác sĩ gia đình.
Bất cứ ai nếu có đụng chạm với con dơi này hay thấy những người khác có liên hệ đến con dơi xin
gọi cho Sở Kiểm Soát các Bệnh Dịch Truyền Nhiễm trực thuộc Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công
Cộng Quận Cam (HCA) tại số (714) 834-8180 để thẩm định nguy cơ có vướng phải bệnh dại
(rabies) hay không. Những chủ nhân các loài gia cầm đã có liên hệ với con dơi này phải liên lạc với
các thú y sĩ của họ.
Vi khuẩn bệnh dại được tìm thấy trong nước miếng của con thú và lây sang người từ vết cắn của
con thú mang bệnh dại. Mặc dầu hiếm khi xẩy ra, sự lây nhiễm vào mắt, miệng hay vết thương còn
mở , bởi nước miếng của con thú bị dại cũng có thể lây bệnh dại. Hầu hết các trường hợp bệnh dại
ở người tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây đều kết quả từ bệnh dại lây từ loài dơi; loài dơi có
răng rất nhỏ, và vết cắn của dơi nhiều khi không được lưu ý đến.
Một khi một người bắt đầu có những triệu chứng bệnh dại, bệnh này hầu như luôn luôn đưa tới tử
vong. Vì lý do đó, chữa trị ngăn ngừa để ngăn chận vi khuẩn bệnh dại cho bất cứ ai có thể bị phô
bày với bệnh dại. Việc chữa trị phải được thực hiện ngay bị phô bày để bất cứ vết thương nào cũng
có thể được khử trùng và việc chữa trị ngăn ngừa có thể bắt đầu. Việc chữa trị này an toàn và hiệu
quả.
Cơ Quan HCA và Cơ Quan Chăm Sóc Thú Vật OC đề nghị những hành động sau đây để giảm thiểu
tối đa nguy cơ bị dịch:
•
•

Tránh mọi tiếp xúc với các loại thú rừng.
Chích ngừa bệnh dại cho các loại méo và chó.

•
•

Đửng ngủ với cửa sổ hay cửa mở mà không có mành che.
Nếu nhìn thấy dơi bay lạc trong nhà hay những cơ sở khác, đóng kín khu vực lại và liên lạc
ngay sở kiểm soát thú vật. Sau khi con dơi (một hay nhiều con) đã được đem đi, đóng kín
bất cứ khu vực nào cho phép đi vào trong nhà.

•
•

Đừng để thức ăn của thú vật bên ngoài nơi có thể lôi cuốn thú rừng.
Phải lập tức rửa ngay vết cắn của mọi loài thú với xà bông và nước lạnh, phải dội rửa lên

•

vết thương thật kỹ lưỡng, sau đó liên lạc với bác sĩ của bạn.
Báo cáo ngay tất cả việc bị thú vật cắn cho Sở Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam.

•

Báo cáo những thú vật đi lạc với Sở Chăm Sóc Thú Vật Quận Cam

Bất cứ những phô bày quan trọng nào đối với con dơi hay các thú vật rừng phải nên phúc trình cho
Sở Kiểm Soát Bệnh Dịch Truyền Nhiểm thuộc Cơ Quan HCA tại (714) 834-8180. Phúc trình một con
dơi lạc vào nhà bạn, hay bị thú vật cắn, hay thú vật bị thất lạc, xin liên lạc với Cơ Quan Chăm Sóc
Thú Vật QC tại (714) 935-6848.
Muốn biết thêm chi tiết về bệnh dại có sẵn tại Trang Mạng của Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC)
http://www.cdc.gov/rabies.
###

