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West Nile virus is dangerous for 
people  over 50.
It can cause severe illness, even  death.

West Nile virus can cause long-term health 
problems including:

• Difficultywalking
• Loss of independence
• Memory loss

Protect yourself and your loved ones from West Nile virus.
• Wear mosquito repellent when outdoors. Use spray, 

wipes or lotion.
• Wear long sleeved shirts and pants.
• Avoid areas where mosquitoes are common, like 

lakesorrivers.

LEARN MORE AT  www.publichealth.lacounty.gov or call 2-1-1
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Virus West Nile nguy hiểm đối với
những người trên 50 tuổi.
Virus có thể gây bệnh nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

VirusWest Nile có thể gây nên các chứng bệnh nan y như:
• Đi lại khó khăn
• Mất tự chủ
• Mất trí nhớ

Hãy tự bảo vệ mình và người thân khỏi virus West Nile.
• Dùng thuốc chống muỗi khi đi ra ngoài. Sử dụng thuốc

loại xịt hoặc bôi.
• Mặc quần áo dài tay.
• Tránh những khu vực có nhiều muỗi như sông hồ.

TÌM HIỂU THÊM TẠI www.publichealth.lacounty.gov hoặc gọi tới số 2-1-1
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