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Quyết định khi nào không nên đưa một đứa trẻ đang
đau bệnh tới nhà trẻ có thể là quyết định khó khăn.
Các câu hỏi sau đây có thể giúp quý vị ra quyết định
dễ dàng hơn: Đứa trẻ đó có thể tham gia các sinh
hoạt bình thường của chương trình một cách thoải
mái không? Căn bệnh của đứa trẻ có đòi hỏi nhân
viên phải chú ý hơn bình thường không? Đứa trẻ
đang bệnh có ảnh hưởng tới sức khỏe và sự an 
toàn của các trẻ em khác không? Xin lưu ý rằng 
nếu để trẻ em đang đau bệnh ở nhà, việc đó sẽ 
giúp bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi người.

BEÙ BEÄNH TÔÙI MÖÙC NAØO THÌ BÒ COI LAØ QUAÙ ÑAU BEÄNH? NHAÄN BIEÁT CAÙC DAÁU HIEÄU
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Corporate Headquarters
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017

(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax

Để có thêm tài liệu về Chương Trình Giáo Dục
Gia ĐÌnh CHS, vui lòng gọi số (714) 712-7888.
Để biết thêm thông tin về Các Chương Trình Học
Tập và Giáo Dục Sớm CHS, gọi (888) CHS-4KIDS.

Cũng có thể tìm thấy các tài liệu và 
Máy truyền tin, và thông tin về các chương
trình CHS trên trang mạng của chúng tôi 
tại địa chỉ www.chs-ca.org.
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Camarillo
730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

Long Beach
249 East Ocean Boulevard, 
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

Orange
333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

San Diego
2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Yuba City
1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503

Ñeå nhaän theâm caùc taøi lieäu cuûa CHS Family
Education Program (Chöông Trình Giaùo Duïc 
Gia Ñình CHS), xin goïi soá (714) 712-7888.

Mặc dù chúng tôi muốn cung cấp thông tin chính xác
và cập nhật, một số thông tin có thể đã thay đổi kể 
từ khi tờ thông tin này được in ra. Vui lòng hỏi ý kiến
chuyên gia y tế hoặc các nguồn khác để biết thông 
tin mới nhất, đặc biệt là nếu con quý vị có các triệu
chứng giống như bệnh cúm. 

Caùc Truï Sôû Chính cuûa Coâng Ty 
(Corporate Headquarters)
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org

Ñeå Nhaän Child Care and Development Services
(Caùc Dòch Vuï Phaùt Trieån vaø Chaêm Soùc Treû Em),
xin goïi soá (888) CHS-4KIDS hoaëc moät trong caùc
vaên phoøng sau ñaây cuûa CHS:
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SAÙCH DAØNH CHO TREÛ EM
MR. PUTTER AND TABBY CATCH THE COLD 
Cynthia Rylant, minh họa bằng Arthur Howard
WHEN VERA WAS SICK 
VeraRosenberry
SAÙCH DAØNH CHO NGÖÔØI LÔÙN
TAKING CARE OF YOUR CHILD 
Robert H. Pantell, M.D., James F. Fries, M.D., & Donald M.Vickery, M.D.
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
AmericanAcademyofPediatrics/StevenP.Shelov,M.D.,M.S.,F.A.A.P.
CAÙC TOÅ CHÖÙC
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION 
(800) 232-4636 hoặc www.cdc.gov
NATIONAL RESOURCE CENTER FOR HEALTH AND SAFETY IN CHILD CARE 
AND EARLY EDUCATION
(888) 227-5125 oặ c https://nrckids.org/CFOC

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM

Nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau
đây và bị sốt trên 100° nếu đo qua đường
miệng, quý vị không nên cho em đi nhà trẻ:
- Coù nhöõng noát nhoû, veát noåi maån, hoaëc veát baàm 

tím baát thöôøng khoâng phaûi do thöông tích
-  Ñau hoïng hoaëc khoù nuoát
-  Nhöõng maûng nhieãm truøng treân da
-  Nöôùc tieåu coù maøu naâu saäm baát thöôøng
-  Ñi caàu phaân coù maøu xaùm hoaëc traéng
-  Ñau ñaàu vaø coå bò cöùng
- Ói mửa (2 đợt hoặc nhiều hơn trong vòng 24 giờ 

 đồng hồ)
-  Haønh vi baát thöôøng — Ñöùa treû quaáy khoùc; 

ñöùa treû caûm thaáy khoù chòu toaøn thaân hoaëc 
troâng coù veû nhö khoâng khoûe; ñöùa treû khoùc 
nhieàu hôn bình thöôøng

-  Chaùn aên
-  Ñau tai
-  Ñöùa treû khoâng caûm thaáy coù ñuû söùc 

khoûe ñeå tham gia caùc hoaït ñoäng 
bình thöôøng trong 
chöông trình

Nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng của
con quý vị vẫn tiếp tục hoặc trầm trọng hơn.
Các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ được khuyến
khích tuân theo các qui định cách ly không cho
phép trẻ bị bệnh tới lớp của chương trình riêng
của họ. Tốt nhất là các phụ huynh nên tìm hiểu
kỹ về qui định của hãng sở về việc tạm nghỉ và
chuẩn bị một kế hoạch dự phòng để có phương
án giữ trẻ khác trong những ngày đó.

CAÙC BEÄNH THÖÔØNG GAËP ÔÛ TREÛ EM

BEÄNH VIEÂM MAØNG KEÁT
(ñau maét ñoû)

BEÄNH VIEÂM OÁNG TAI 
(vieâm tai giöõa)

BEÄNH CAÛM LAÏNH THOÂNG THÖÔØNG

BEÄNH VIEÂM HOÏNG KHUAÅN LIEÂN CAÀU
(vieâm hoïng)

HO

TIEÂU CHAÛY

GIUN KIM

BEÄNH CHOÁC LÔÛ

BEÄNH HAÉC LAØO

CHÍ RAÄN

BEÄNH GHEÛ

BEÄNH ÑAÄU MUØA

BEÄNH BAN ÑAØO

BEÄNH VIEÂM MAØNG NAÕO

CAÙC TRIEÄU CHÖÙNG COÙ THEÅ XAÛY RA

Ngöùa maét, ñau maét, hoaëc ñoû mí maét

Ñau tai, nhieät ñoä cao hoaëc hôi cao hôn bình thöôøng, 
hoaëc tai chaûy nöôùc. Khi treû sô sinh bò ñau, caùc em coù
theå xoay ñaàu, keùo tai, hoaëc quaáy khoùc. 

Chaûy nöôùc muõi hoaëc ngaït muõi, haét hôi, chaûy nöôùc maét, 
ñau hoïng, ho, nöôùc moûi cô, ñau ñaàu, oùi möûa, hoaëc 
tieâu chaûy

Ñau hoïng naëng, soát, söng haïch, hoaëc noåi maån

Ñi caàu phaân quaù loûng, ñi caàu töø naêm laàn trôû leân 
trong 8 giôø hoaëc löôïng phaân nhieàu hôn so vôùi löôïng 
bình thöôøng cuûa ñöùa treû

Tình traïng taáy raùt vaø ngöùa ôû vuøng haäu moân; thaáy coù caùc 
con giun nhoû, maøu traéng trong vuøng haäu moân

Caùc noát muïn ñoû, lôû loeùt, chaûy muû, troâng gioáng nhö nhöõng
noát phoàng roäp; noåi maån coù vaûy xung quanh (thöôøng ôû treân 
maët, nhöng cuõng coù theå ôû baát kyø nôi naøo khaùc)

Treân da: caùc ñoám troøn coù vaûy maøu ñoû hoaëc saäm maøu, 
coù gôø noåi leân vaø coù muû ôû giöõa; treân da ñaàu: ñoû, coù gaøu 
vôùi toùc gaõy hoaëc nhöõng maûng ruïng toùc

Ngöùa, coù nhöõng veát lôû loeùt nhoû ôû chaân toùc, coù theå nhìn 
thaáy chí raän (coân truøng raát nhoû) treân da ñaàu hoaëc toùc, 
coù theå nhìn thaáy tröùng chí raän treân phaàn toùc gaàn da ñaàu 

Coù caùc cuïc hoaëc caùc noát phoàng roäp ñoû raát ngöùa, thöôøng xuaát 
hieän theo moät ñöôøng thaúng vaø ôû giöõa ngoùn tay vaø ngoùn chaân

Soát, nhöõng côn laïnh run, ñau ñaàu, noát maån xuaát hieän baét 
ñaàu töø phaàn thaân mình vaø lan daàn ra phía ngoaøi, phaùt trieån 
thaønh nhöõng noát phoàng roäp troâng gioáng nhö haït söông

Thöôøng xuaát hieän ôû treû döôùi 24 thaùng tuoåi; soát trong
3 hoaëc 4 ngaøy, sau ñoù noåi maån trong 1 tôùi 2 ngaøy

Ñau ñaàu döõ doäi, soát cao, chaùn aên, oùi möûa, meâ saûng, 
coå vaø löng cöùng nhaéc, hoân meâ

CAÙC NGUYEÂN NHAÂN

Sieâu vi, vi khuaån, tuyeán nöôùc maét bò taéc. Beänh vieâm maøng 
keát chaûy nöôùc thöôøng xuaát hieän cuøng vôùi caùc beänh dò öùng
hoaëc caûm laïnh thoâng thöôøng.

Vi khuaån, sieâu vi

Sieâu vi

Khuaån lieân caàu, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nöôùc 
mieáng hoaëc qua haét hôi hoaëc ho

Nhieãm sieâu vi, laây lan qua ñöôøng khoâng khí vaø tieáp xuùc tröïc 
tieáp; hoaëc coù theå do caùc beänh dò öùng khoâng laây nhieãm gaây ra 

Sieâu vi, vi khuaån hoaëc kyù sinh truøng, khoâng haáp thu ñöôïc 
thöïc phaåm, thuoác men, caùc beänh ñöôøng ruoät. Caùc daïng
beänh laây nhieãm qua tieáp xuùc tröïc tieáp, ñaëc bieät laø qua phaân. 
Röûa tay thaät kyõ sau khi thay taõ hoaëc ñi veä sinh!

Kyù sinh truøng, treû em gaõi nôi nhieãm, laøm vi khuaån nhieãm vaøo caùc
ngoùn tay, sau ñoù töï nhieãm hoaëc laây nhieãm sang ngöôøi khaùc

Vi khuaån, laây lan qua tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi nhieãm beänh 
hoaëc caùc beà maët bò nhieãm vi khuaån gaây beänh

Nhieãm naám, laây lan qua tieáp xuùc vôùi ngöôøi, thuù vaät nhieãm 
beänh, hoaëc caùc beà maët nhieãm naám gaây beänh

Chí raän treân ñaàu, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ngöôøi 
nhieãm beänh hoaëc duøng chung löôïc chaûi, quaàn aùo, hoaëc chaên,
meàn, goái vôùi ngöôøi bò nhieãm beänh

Boï ve, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ngöôøi nhieãm beänh 
hoaëc quaàn aùo hoaëc chaên, meàn, goái cuûa ngöôøi nhieãm beänh

Sieâu vi, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ngöôøi nhieãm beänh hoaëc
qua caùc haït nöôùc trong khoâng khí, ñaëc bieät laø 2 ngaøy tröôùc khi
xuaát hieän trieäu chöùng noåi maån cho tôùi khi veát muïn khoâ laïi

Sieâu vi 6 gaây beänh muïn roäp ôû ngöôøi, laây lan qua tieáp xuùc
vôùi caùc chaát dòch tieát ra coù nhieãm sieâu vi gaây beänh

Caùc loaïi sieâu vi vaø vi khuaån, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp 
vôùi ngöôøi, thuù vaät, coân truøng nhieãm beänh, hoaëc tieáp xuùc
vôùi caùc beà maët nhieãm sieâu vi gaây beänh

HAØNH ÑOÄNG

Khoâng cho ñöùa treû tôùi tröôøng neáu em caûm thaáy khoù chòu tôùi
möùc khoâng theå ñi hoïc, tieát ra chaát ñaëc vaø coù maøu traéng hoaëc
vaøng, hoaëc mí maét raát söng hoaëc ñoåi maøu. Taùi nhaäp 24 giôø
sau khi ñaõ nhoû thuoác truï sinh vaøo maét.

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc neáu em bò soát, troâng hoaëc coù
haønh ñoäng raát oám yeáu, tai chaûy nöôùc, hoaëc em bò ñau 
trong hôn 3 ngaøy.

Khoâng cho ñöùa treû tôùi tröôøng neáu ñöùa treû oám naëng tôùi möùc khoâng
theå ñi hoïc, bò soát, khoù thôû, hoaëc coù nhöõng trieäu chöùng bao goàm
noåi maån maøu tím hoaëc ñoû nhö maùu khoâng phaûi do thöông tích.

Không cho phép tới lớp cho tới 24 giờ sau khi bắt đầu điều 
trị bằng thuốc trụ sinh và đã hết sốt.

Khoâng cho ñöùa treû tôùi tröôøng neáu em bò beänh naëng tôùi möùc 
khoâng theå ñi hoïc ñöôïc hoaëc bò soát.

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc neáu phaân coù maùu hoaëc coù maøu ñen,
ñöùa treû bò ñau buïng, khoâng ñi tieåu trong 8 giôø, soát, phaân coù
maøng nhaày, ñöùa treû troâng oám yeáu, da hoaëc maét coù maøu vaøng,
hoaëc phaân khoâng giöõ laïi trong taõ hoaëc trong boàn veä sinh. Ñöùa
treû coù theå caàn phaûi laøm xeùt nghieäm caáy vi khuaån qua maãu phaân
ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân. Löu yù tôùi vaán ñeà maát nöôùc (khoâng 
ñi tieåu, khoâ mieäng, khoâng coù nöôùc maét, da maát ñoä ñaøn hoài).

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc cho tôùi khi ñaõ ñöôïc chöõa trò.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñieàu trò ñöôïc 24 giôø.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñieàu trò ñöôïc 24 giôø.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñöôïc ñieàu trò; coù theå caàn
phaûi ñieàu trò laàn thöù hai. Vieäc loaïi boû hoaøn toaøn tröùng chí raän laø
raát quan troïng trong vieäc quyeát ñònh bieän phaùp ñieàu trò hieäu quaû.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñieàu trò ñöôïc 24 giôø.

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc cho tôùi khi caùc noát phoàng 
roäp ñaõ khoâ laïi vaø khoâng xuaát hieän caùc noát môùi trong
voøng 48 giôø.

Không cho phép tới lớp cho tới khi đã hết sốt và các 
vết nổi mẩn đã lặn. 

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc cho tôùi khi baùc só hoaëc 
sôû y teá xaùc nhaän laø ñöùa treû coù theå ñi hoïc laïi.



SAÙCH DAØNH CHO TREÛ EM
MR. PUTTER AND TABBY CATCH THE COLD 
Cynthia Rylant, minh họa bằng Arthur Howard
WHEN VERA WAS SICK 
Vera Rosenberry
SAÙCH DAØNH CHO NGÖÔØI LÔÙN
TAKING CARE OF YOUR CHILD 
Robert H. Pantell, M.D., James F. Fries, M.D., & Donald M.Vickery, M.D.
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P.
CAÙC TOÅ CHÖÙC
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION 
(800) 232-4636 hoaëc www.cdc.gov
NATIONAL RESOURCE CENTER FOR HEALTH AND SAFETY IN CHILD CARE 
AND EARLY EDUCATION
(800) 598-5437 hoaëc www.nrckids.org

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM

Nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau
đây và bị sốt trên 100° nếu đo qua đường
miệng, quý vị không nên cho em đi nhà trẻ:
- Coù nhöõng noát nhoû, veát noåi maån, hoaëc veát baàm 
    tím baát thöôøng khoâng phaûi do thöông tích
-   Ñau hoïng hoaëc khoù nuoát
-   Nhöõng maûng nhieãm truøng treân da
-   Nöôùc tieåu coù maøu naâu saäm baát thöôøng
-   Ñi caàu phaân coù maøu xaùm hoaëc traéng
-   Ñau ñaàu vaø coå bò cöùng
-   Ói mửa (2 đợt hoặc nhiều hơn trong vòng 24 giờ 

 đồng hồ)
-   Haønh vi baát thöôøng — Ñöùa treû quaáy khoùc; 
    ñöùa treû caûm thaáy khoù chòu toaøn thaân hoaëc 
    troâng coù veû nhö khoâng khoûe; ñöùa treû khoùc
    nhieàu hôn bình thöôøng
-   Chaùn aên
-   Ñau tai
-   Ñöùa treû khoâng caûm thaáy coù ñuû söùc
    khoûe ñeå tham gia caùc hoaït ñoäng
    bình thöôøng trong
    chöông trình

Nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng của
con quý vị vẫn tiếp tục hoặc trầm trọng hơn.
Các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ được khuyến
khích tuân theo các qui định cách ly không cho
phép trẻ bị bệnh tới lớp của chương trình riêng
của họ. Tốt nhất là các phụ huynh nên tìm hiểu
kỹ về qui định của hãng sở về việc tạm nghỉ và
chuẩn bị một kế hoạch dự phòng để có phương
án giữ trẻ khác trong những ngày đó.

CAÙC BEÄNH THÖÔØNG GAËP ÔÛ TREÛ EM

BEÄNH VIEÂM MAØNG KEÁT 
(ñau maét ñoû)

BEÄNH VIEÂM OÁNG TAI 
(vieâm tai giöõa)

BEÄNH CAÛM LAÏNH THOÂNG THÖÔØNG

BEÄNH VIEÂM HOÏNG KHUAÅN LIEÂN CAÀU 
(vieâm hoïng)

HO

TIEÂU CHAÛY

GIUN KIM

BEÄNH CHOÁC LÔÛ

BEÄNH HAÉC LAØO

CHÍ RAÄN

BEÄNH GHEÛ

BEÄNH ÑAÄU MUØA

BEÄNH BAN ÑAØO

BEÄNH VIEÂM MAØNG NAÕO

CAÙC TRIEÄU CHÖÙNG COÙ THEÅ XAÛY RA

Ngöùa maét, ñau maét, hoaëc ñoû mí maét

Ñau tai, nhieät ñoä cao hoaëc hôi cao hôn bình thöôøng, 
hoaëc tai chaûy nöôùc. Khi treû sô sinh bò ñau, caùc em coù 
theå xoay ñaàu, keùo tai, hoaëc quaáy khoùc. 

Chaûy nöôùc muõi hoaëc ngaït muõi, haét hôi, chaûy nöôùc maét, 
ñau hoïng, ho, nöôùc moûi cô, ñau ñaàu, oùi möûa, hoaëc 
tieâu chaûy 

Ñau hoïng naëng, soát, söng haïch, hoaëc noåi maån

Ñi caàu phaân quaù loûng, ñi caàu töø naêm laàn trôû leân 
trong 8 giôø hoaëc löôïng phaân nhieàu hôn so vôùi löôïng 
bình thöôøng cuûa ñöùa treû

Tình traïng taáy raùt vaø ngöùa ôû vuøng haäu moân; thaáy coù caùc 
con giun nhoû, maøu traéng trong vuøng haäu moân

Caùc noát muïn ñoû, lôû loeùt, chaûy muû, troâng gioáng nhö nhöõng 
noát phoàng roäp; noåi maån coù vaûy xung quanh (thöôøng ôû treân 
maët, nhöng cuõng coù theå ôû baát kyø nôi naøo khaùc)

Treân da: caùc ñoám troøn coù vaûy maøu ñoû hoaëc saäm maøu, 
coù gôø noåi leân vaø coù muû ôû giöõa; treân da ñaàu: ñoû, coù gaøu 
vôùi toùc gaõy hoaëc nhöõng maûng ruïng toùc

Ngöùa, coù nhöõng veát lôû loeùt nhoû ôû chaân toùc, coù theå nhìn 
thaáy chí raän (coân truøng raát nhoû) treân da ñaàu hoaëc toùc, 
coù theå nhìn thaáy tröùng chí raän treân phaàn toùc gaàn da ñaàu 

Coù caùc cuïc hoaëc caùc noát phoàng roäp ñoû raát ngöùa, thöôøng xuaát 
hieän theo moät ñöôøng thaúng vaø ôû giöõa ngoùn tay vaø ngoùn chaân

Soát, nhöõng côn laïnh run, ñau ñaàu, noát maån xuaát hieän baét 
ñaàu töø phaàn thaân mình vaø lan daàn ra phía ngoaøi, phaùt trieån 
thaønh nhöõng noát phoàng roäp troâng gioáng nhö haït söông

Thöôøng xuaát hieän ôû treû döôùi 24 thaùng tuoåi; soát trong 
3 hoaëc 4 ngaøy, sau ñoù noåi maån trong 1 tôùi 2 ngaøy

Ñau ñaàu döõ doäi, soát cao, chaùn aên, oùi möûa, meâ saûng, 
coå vaø löng cöùng nhaéc, hoân meâ

CAÙC NGUYEÂN NHAÂN

Sieâu vi, vi khuaån, tuyeán nöôùc maét bò taéc. Beänh vieâm maøng 
keát chaûy nöôùc thöôøng xuaát hieän cuøng vôùi caùc beänh dò öùng 
hoaëc caûm laïnh thoâng thöôøng.

Vi khuaån, sieâu vi

Sieâu vi

Khuaån lieân caàu, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nöôùc 
mieáng hoaëc qua haét hôi hoaëc ho

Nhieãm sieâu vi, laây lan qua ñöôøng khoâng khí vaø tieáp xuùc tröïc 
tieáp; hoaëc coù theå do caùc beänh dò öùng khoâng laây nhieãm gaây ra 

Sieâu vi, vi khuaån hoaëc kyù sinh truøng, khoâng haáp thu ñöôïc 
thöïc phaåm, thuoác men, caùc beänh ñöôøng ruoät. Caùc daïng 
beänh laây nhieãm qua tieáp xuùc tröïc tieáp, ñaëc bieät laø qua phaân. 
Röûa tay thaät kyõ sau khi thay taõ hoaëc ñi veä sinh!

Kyù sinh truøng, treû em gaõi nôi nhieãm, laøm vi khuaån nhieãm vaøo caùc
ngoùn tay, sau ñoù töï nhieãm hoaëc laây nhieãm sang ngöôøi khaùc

Vi khuaån, laây lan qua tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi nhieãm beänh 
hoaëc caùc beà maët bò nhieãm vi khuaån gaây beänh

Nhieãm naám, laây lan qua tieáp xuùc vôùi ngöôøi, thuù vaät nhieãm 
beänh, hoaëc caùc beà maët nhieãm naám gaây beänh

Chí raän treân ñaàu, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ngöôøi 
nhieãm beänh hoaëc duøng chung löôïc chaûi, quaàn aùo, hoaëc chaên,
meàn, goái vôùi ngöôøi bò nhieãm beänh

Boï ve, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ngöôøi nhieãm beänh 
hoaëc quaàn aùo hoaëc chaên, meàn, goái cuûa ngöôøi nhieãm beänh

Sieâu vi, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ngöôøi nhieãm beänh hoaëc
qua caùc haït nöôùc trong khoâng khí, ñaëc bieät laø 2 ngaøy tröôùc khi
xuaát hieän trieäu chöùng noåi maån cho tôùi khi veát muïn khoâ laïi

Sieâu vi 6 gaây beänh muïn roäp ôû ngöôøi, laây lan qua tieáp xuùc 
vôùi caùc chaát dòch tieát ra coù nhieãm sieâu vi gaây beänh

Caùc loaïi sieâu vi vaø vi khuaån, laây lan qua tieáp xuùc tröïc tieáp 
vôùi ngöôøi, thuù vaät, coân truøng nhieãm beänh, hoaëc tieáp xuùc 
vôùi caùc beà maët nhieãm sieâu vi gaây beänh

HAØNH ÑOÄNG

Khoâng cho ñöùa treû tôùi tröôøng neáu em caûm thaáy khoù chòu tôùi
möùc khoâng theå ñi hoïc, tieát ra chaát ñaëc vaø coù maøu traéng hoaëc
vaøng, hoaëc mí maét raát söng hoaëc ñoåi maøu. Taùi nhaäp 24 giôø
sau khi ñaõ nhoû thuoác truï sinh vaøo maét.

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc neáu em bò soát, troâng hoaëc coù 
haønh ñoäng raát oám yeáu, tai chaûy nöôùc, hoaëc em bò ñau 
trong hôn 3 ngaøy.

Khoâng cho ñöùa treû tôùi tröôøng neáu ñöùa treû oám naëng tôùi möùc khoâng
theå ñi hoïc, bò soát, khoù thôû, hoaëc coù nhöõng trieäu chöùng bao goàm
noåi maån maøu tím hoaëc ñoû nhö maùu khoâng phaûi do thöông tích.

Không cho phép tới lớp cho tới 24 giờ sau khi bắt đầu điều 
trị bằng thuốc trụ sinh và đã hết sốt.

Khoâng cho ñöùa treû tôùi tröôøng neáu em bò beänh naëng tôùi möùc 
khoâng theå ñi hoïc ñöôïc hoaëc bò soát.

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc neáu phaân coù maùu hoaëc coù maøu ñen,
ñöùa treû bò ñau buïng, khoâng ñi tieåu trong 8 giôø, soát, phaân coù
maøng nhaày, ñöùa treû troâng oám yeáu, da hoaëc maét coù maøu vaøng,
hoaëc phaân khoâng giöõ laïi trong taõ hoaëc trong boàn veä sinh. Ñöùa
treû coù theå caàn phaûi laøm xeùt nghieäm caáy vi khuaån qua maãu phaân
ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân. Löu yù tôùi vaán ñeà maát nöôùc (khoâng 
ñi tieåu, khoâ mieäng, khoâng coù nöôùc maét, da maát ñoä ñaøn hoài).

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc cho tôùi khi ñaõ ñöôïc chöõa trò.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñieàu trò ñöôïc 24 giôø.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñieàu trò ñöôïc 24 giôø.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñöôïc ñieàu trò; coù theå caàn
phaûi ñieàu trò laàn thöù hai. Vieäc loaïi boû hoaøn toaøn tröùng chí raän laø
raát quan troïng trong vieäc quyeát ñònh bieän phaùp ñieàu trò hieäu quaû.

Chæ neân cho ñöùa treû ñi hoïc sau khi ñaõ ñieàu trò ñöôïc 24 giôø.

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc cho tôùi khi caùc noát phoàng 
roäp ñaõ khoâ laïi vaø khoâng xuaát hieän caùc noát môùi trong 
voøng 48 giôø.

Không cho phép tới lớp cho tới khi đã hết sốt và các 
vết nổi mẩn đã lặn. 

Khoâng cho ñöùa treû ñi hoïc cho tôùi khi baùc só hoaëc 
sôû y teá xaùc nhaän laø ñöùa treû coù theå ñi hoïc laïi.




