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Giải quyết các mối quan tâm về bệnh sởi ở trường học 

Tham khảo Bệnh sởi cho Trường học và Nhà trẻ 

1. Theo tin tức gần đây, tại sao có nhiều trường hợp
mắc bệnh sởi hơn?
Hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ được bảo vệ bị bệnh sởi thông qua tiêm

chủng. Ở Hoa Kỳ phát hiện nhiều trường hợp bị bệnh hơn bình thường

do ngày càng ít người chịu tiêm chủng vắc-xin MMR hơn hoặc họ đi

đến hoặc trở về từ những nơi mà bệnh sởi phổ biến hơn.

2. Bệnh sởi có gây nguy cơ sức khoẻ ở trường học
không?
Sởi là một bệnh nghiêm trọng rất dễ lây cho những người chưa bao

giờ tiêm vắc-xin sởi hoặc mắc bệnh sởi trước đó. Vì vậy, bệnh sởi là

một nguy cơ sức khỏe cho học sinh và nhân viên chưa bao giờ bị sởi

hoặc chưa tiêm chủng vắc-xin MMR. Nếu số lượng học sinh và nhân

viên chưa được tiêm chủng cao có nghĩa là nguy cơ mắc các bệnh lây

từ người sang người cao, như bệnh sởi.

3. Bệnh sởi có các triệu chứng gì?
Bệnh sởi có thể gây ra các triệu chứng sau :

• Sốt cao (từ 101°F trở lên) • Mắt đỏ mọng nước

• Ho • Phát ban bắt đầu nổi lên từ

mặt và sau đó lan ra phần

còn lại của cơ thể
• Chảy nước mũi

Bệnh sởi có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng tai và tiêu 

chảy. Nó cũng có thể gây ra bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như viêm 

phổi, viêm não (sưng quanh não) và thậm chí tử vong. 

4. Trường phải làm gì nếu trong khuôn viên có người
mắc bệnh sởi?
Trường phải thực hiện các hướng dẫn sau khi có học sinh hoặc nhân

viên…

Được xác nhận hoặc 
nghi ngờ mắc bệnh sởi 

• Cách ly khỏi trường học hoặc nhà

trẻ trong 4 ngày sau khi có phát ban

và cho đến khi chúng có thể trở lại

trường hoặc nhà trẻ

Chưa bao giờ bị bệnh 
sởi hoặc tiêm vắc-xin 
MMR 

• Cách ly khỏi trường học hoặc nhà

trẻ trong 21 ngày sau khi phơi

nhiễm với người bị bệnh hoặc cho

đến khi kết quả xét nghiệm có miễn

dịch với bệnh sởi

Thông điệp chính: 

• Bệnh sởi là do một loại virus

sống trong mũi và cuống

họng. Bệnh sởi lây lan dễ

dàng qua không khí khi người

bị bệnh ho hoặc hắt hơi.

• Bệnh sởi là một nguy cơ sức

khoẻ cho học sinh và nhân

viên khi họ chưa bị bệnh sởi

hoặc chưa tiêm chủng vắc-xin

MMR.

• Vắc-xin là cách tốt nhất nhằm

ngăn ngừa và lây lan bệnh.

• Y tế Công cộng đang thực

hiện các bước để ngăn ngừa

sự lây lan bệnh sởi ở Hạt LA.

Mọi người vào đâu để 
biết thêm thông tin? 

Phòng Y tế Công cộng Hạt 

Los Angeles 

Gọi 2-1-1 

Sở Y tế Công cộng Tiểu Bang 

California 

916-558-1784

Trung tâm Kiểm soát và 

Phòng ngừa Dịch bệnh 

800-CDC-INFO

800-232-4636
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5. Bằng cách nào trường ngăn ngừa lây lan bệnh sởi?

Các hướng dẫn dưới đây giữ cho trường bạn mạnh khoẻ:

Yêu cầu gia đình học sinh và nhân viên biết tình trạng tiêm chủng của họ. Tiêm vắc-

xin là cách tốt nhất ngăn ngừa và lây lan bệnh sởi. Mọi người nên tiêm xắc-xin sởi-quai bị-rubella

(MMR) nếu họ chưa được tiêm vắc-xin hoặc không biết đã tiêm vắc-xin trước đó hay chưa.

Trước tiên, yêu cầu gia đình học sinh gọi cho bác sĩ của họ. Những người không biết

tình trạng tiêm chủng của mình hoặc có thể đã tiếp xúc với người mắc bệnh sởi nên gọi bác sĩ của

họ để làm xét nghiệm khả năng miễn dịch bệnh sởi hoặc tiêm chủng vắc-xin MMR. Nếu họ bị

bệnh sởi, họ nên gọi bác sĩ trước khi đến phòng khám. Điều này ngăn ngừa sự lây lan của bệnh sởi

tại các phòng khám của bác sĩ.

Yêu cầu nhân viên biết dấu hiệu bệnh sởi. Giáo viên và nhân viên nhà trường nên biết các

triệu chứng bệnh sởi để họ có thể xác định bệnh sởi và hành động khi học sinh và nhân viên có

người bị bệnh

Yêu cầu học sinh và nhân viên phải ở nhà khi họ bị bệnh. Điều này cùng với việc che

miệng khi ho và hắt hơi bằng tay áo hoặc khăn giấy, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước,

và không chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng của mình giúp ngăn chặn bị bệnh và lây lan các bệnh

về đường hô hấp.

6. Các gia đình học sinh tiêm chủng ở đâu?

Các gia đình học sinh có thể gọi bác sĩ của mình để tiêm chủng vắc-xin MMR có thể được bảo

hiểm y tế thanh toán.

Họ cũng có thể tiêm vắc-xin miễn phí hoặc chi phí thấp tại nhà thuốc hoặc phòng khám. Gọi 2-1-1

hoặc truy cập www.publichealth.lacounty.gov/ip để tìm phòng khám nào gần họ.

7. Trường giải quyết như thế nào với gia đình học sinh quan tâm đến bệnh sởi?

Nhấn mạnh rằng bệnh sởi có thể được phòng ngừa bằng vắc-xin MMR. Đảm bảo rằng việc luôn

cập nhật tiêm chủng gia đình của họ có thể giúp họ bảo vệ bản thân, người thân và cộng đồng.

Báo cho các gia đình học sinh biết rằng Phòng Y tế Công cộng Hạt LA thực hiện các việc nhằm ngăn 

ngừa và lây lan bệnh sởi bằng cách: 

• Điều tra tất cả các ca bệnh sởi ở trong hạt

• Xác định những người có thể đã tiếp xúc với người bị bệnh sởi

• Đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ y tế về triệu chứng, chẩn đoán và báo cáo bệnh sởi

• Thực hiện biện pháp an toàn, như tiêm vắc-xin MMR hoặc hạn chế tham gia trường học

hoặc nơi làm việc đối với những người chưa tiêm chủng có thể đã tiếp xúc với bệnh sởi

• Báo cáo các ca bệnh cho Sở Y tế Công cộng Bang California để Sở thấy tình hình tác động

bệnh sởi lên toàn tiểu bang

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip

