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Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA)
Khuyến Cáo Mạnh mẽ Những Biện Pháp Phòng Ngừa RSV
Vì Tình Trạng Gia Nhập Bệnh Viện Quá Cao
(Santa Ana, CA) – Theo thông kế con số thiếu nhi phải nhập bệnh viện và việc phải vào phòng cấp cứu
mỗi ngày vì lây nhiễm đường hô hấp, các Giám Đốc Y Tế thuộc Cơ Quan đặc Trách Y tế Công Cộng
Quận Cam (HCA) khuyến cáo mạnh mẽ các cư dân Quận Cam phải tuân tuân thủ những biện pháp
ngăn ngừa bệnh dịch.
Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam, kiêm Giám Đốc Y Tế Cơ Quan
HCA phát biểu: “ Quân Cam hiên đang chứng kiến con số căn bệnh liên quan đến đường hô hấp khá
cao, đặc biệt căn bệnh Nhiễm Virus Hợp Bào Hô Hấp (Respiratory Syncytial Virus – RSV) ảnh hưởng
khá nặng nề đến các bệnh viện nhi đồng của chúng ta. RSV có thể ảnh hưởng nguy hại đến các ấu nhi
và trẻ em và chúng ta khuyến cáo các cư dân phải phòng bị, đặc biệt với những nhóm trẻ em.”
Phải lưu ý đến việc chữa trị ngay lập tức nếu các con em của quý vị có những dấu hiệu cảnh báo, có thể
bao gồm, khó thở, cho thấy những dấu hiệu bị mất nước ( tỷ như không đi tiểu hơn 8 giờ đồng hồ, nước
tiểu đậm màu, miệng rất khô và không có nước mắt), bị sốt thường xuyên hay sốt rất cao, hay có vẻ hay
hành động như bị đau ốm. Hãy gọi bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi đồng, nơi chữa trị khẩn trương hay bệnh
viện để giúp những bước hướng dẫn đề nghị săn sóc trước khi đến khám.
Các cách thức ngăn ngừa:
•

Không nên đến trường học hay đi làm việc khi bạn có triệu chứng.

•

Tránh mọi sự gần gũi như hôn hít, ôm ấp, và khôn chung đụng ly chén dụng cụ ăn uống với
người mang bệnh, và ngay khi bạn đang bệnh.

•

Che tay mỗi khi ho hay nhảy mũi với khăn giấy hay vạt tay áo, không được dùng tay của bạn.

•

Đeo khẩu trang trang nhà hay tại chổ đám đông.

•

Rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi và ngay sau khi ăn hay sử dụng nhà vệ sinh.

•

Hãy đi chích ngừa cảm cúm và COVID-19 để ngăn ngừa trở nên trầm trọng vì những loại bệnh
do virus này.

Thêm vào đó những phụ huynh và những người chăm sóc phải giữ các thiếu nhi với những loại bệnh hô
hấp cấp tính ra khỏi các nhà giữ trẻ, ngay cả nếu các em được xét nghiệm với COVID-19 âm tính.
Bệnh Nhiễm Virus Hợp Bào Hô Hấp (RVS) tiên khởi xảy ra vào mùa thu và mùa đông cảm cúm, tạo nên
chứng viêm phế quản và viêm phổi cho trẻ em dưới một tuổi và đặt các nhi đồng, thiếu nhi, và người
lớn, với tình trạng bệnh mãn tính, có nguy cơ cho những bệnh dịch ngặt nghèo hơn. Mỗi năm, RSV
mang đến vào khoảng 58,000 người phải vào bệnh viện với từ 100-500 tử vong trong số các trẻ em nhỏ
hơn 5 tuổi và 177,000 phải vào bệnh viện với 14,000 tử vong trong số người lớn, tuổi từ 65 trở lên.
Các bác sĩ được khuyến khích xem xét Cảnh Báo của Bộ Y Tế Tiểu Bang California tại đây và những
phương cách hướng dẫn tùy ý của Hàn Lâm Viên Nhi Kha Hoa Kỳ tại đây.
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