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Chuẩn bị cho Ốm đau về đường Hô hấp năm 2014 

Một siêu vi khuẫn thông thường ảnh hưởng đường hô hấp đã rõ ràng đang đánh mạnh các trẻ 
em ở một số tiểu bang. Enterovirus D-68 có thể gây ra các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, đặc biệt 
là đối với trẻ em bị bệnh hen suyễn hoặc các điều kiện khác hiện có. 

Căn bệnh vẫn chưa được xác nhận ở Virginia, nhưng Trường Công Quận Prince William đang 
chuẩn bị cho sự có thể xuất hiện của nó. Với sự giúp đỡ của bạn, và sử dụng các biện pháp tiêu 
chuẫn để phòng ngừa, chúng ta có thể giảm thiểu các tác động có thể từ căn bệnh này để giúp 
các em học sinh và gia đình của chúng ta khỏe mạnh. 

Cần để ý để tìm cho ra những gì:  

•    Theo dõi các triệu chứng tựa như cảm lạnh loại có vẻ như tệ hơn so với bình thường, hoặc 
liên quan đến phát sốt, phát ban, hoặc khó thở;  

•    Đem các trẻ em đến một bác sĩ nhanh chóng nếu họ đã có các vấn đề về đường hô hấp 
trước đây như hen suyễn, hoặc có độ tăng dần về sự khó khăn trong đường hô hấp. 

Các thực hành về sức khỏe tốt là bảo vệ tốt nhất: 

Enteroviruses là phổ biến và không thể nào được ngăn ngừa hoặc chữa khỏi.  Lây lan của chúng 
có thể được kiểm soát.  

• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Nhiều sản phẩm chất khử trùng không có 
hữu hiệu trên siêu vi khuẫn; 

• Che mũi và miệng với một tay áo hoặc khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi;  
• Tránh chạm tay vào đôi mắt, mũi, và miệng để ngăn chặn sự lây lan của vi trùng;  
• Theo dõi cẩn thận các triệu chứng giống như bệnh cảm lạnh, các người lớn và trẻ em bị bịnh 
được lưu giữ tại nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt;  
• Đem các em học sinh viên về nhà ngay lập tức nếu họ trở nên bệnh ở trường;  
• Nếu người nào bị bệnh, hãy hạn chế tiếp xúc với những người khác càng nhiều càng tốt để 
giúp ngăn ngừa sự lan lây của bịnh;  
• Tránh hôn, ôm, hoặc chung dùng đồ dùng với người bị bệnh;  
• Khử trùng thường xuyên các bề mặt được chạm/sờ, chẳng hạn như đồ chơi và tay nắm cửa, 
đặc biệt là nếu người nào bị bệnh. 
 



PWCS đang thực hiện những gì:  

• Các y tá trường học sẽ cẫn thận theo dõi và đăng nhập tình trạng sức khỏe của học sinh; 
• Thực hành các hoạt động về sức khỏe tốt sẽ được tăng cường thêm với các em học sinh;  
• Các em học sinh có các triệu chứng bệnh sẽ được gửi ngay về nhà;   
• Các qúy phụ huynh sẽ được cảnh báo về bất cứ mức độ bất thường của bệnh.   

 
Cũng như với nhiều bệnh trạng khác, chuẩn bị tốt và có các biện pháp phòng ngừa thực sự là 
liều thuốc tốt nhất cho Enterovirus D-68.   
 
Hãy sẵn sàng. Nhưng giống như bệnh cúm hay các chứng bệnh khác, điều này không nên là lý 
do cho vấn đề lo lắng bất thường.   
 
 
 


