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CẢNH BÁO BỆNH SƯNG QUAI BỊ
Thông báo quan trọng cho phụ huynh và người giám hộ
Ngày 09 tháng 2, 2017
Văn phòng hành chính của trường muốn thông báo cho bạn về bệnh sưng quai bị đang gia tăng ở
Colorado. Kể từ ngày 8 tháng 2, đã có 27 vụ bệnh quai bị xảy ra ở Colorado, và con số này dự
kiến sẽ gia tăng. Để giảm thiểu sự lây lan của bệnh quai bị trong trường học, Bộ Y tế Công Cộng
và Môi Trường Colorado yêu cầu chúng tôi cung cấp các thông tin sau đây.
Bệnh quai bị là một bệnh nhiễm trùng gây ra sự sưng đau của tuyến nước bọt, bị sốt nhẹ, và nhức
đầu. Thông thường, người bị bệnh quai bị thì bị sưng tuyến mang tai ở gò má gần tai và ở góc
sau của quai hàm. Một số người bị nhiễm bệnh quai bị sẽ không có triệu chứng gì cả. Các biến
chứng nghiêm trọng của bệnh quai bị là rất hiếm, nhưng có thể bao gồm bị sưng não, bị viêm
buồng trứng hoặc bị viêm tinh hoàn, hoặc bị điếc.
Bệnh quai bị truyền lây qua hắt hơi và ho hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước bọt của người bị
nhiễm bệnh, chẳng hạn như chia sẻ ly chén hoặc đồ dùng ăn uống. Các triệu chứng của bệnh quai
bị thường xảy ra từ 16 đến 18 ngày sau khi ở gần người mắc bệnh quai bị. Những người bị nhiễm
bệnh quai bị có thể lây từ 2 ngày trước cho đến 5 ngày sau khi tuyến sưng xảy ra .
Vui lòng liên lạc với bác sĩ của con bạn nếu con của bạn có triệu chứng bị sưng các tuyến
xung quanh tai hoặc cổ. Nếu bác sĩ nghĩ rằng con của bạn mắc bệnh quai bị, thì con của
bạn cần phải được thử nghiệm và cần phải ở nhà trong vòng 5 ngày sau khi tuyến sưng bắt
đầu.
Tất cả học sinh (từ mẫu giáo đến lớp 12) yêu cầu phải chích đủ hai liều thuốc ngừa bệnh ban sởi,
bệnh quai bị, bịnh hồng chẩn (MMR) mới được nhập học, ngoại trừ đã nộp giấy miễn chích các
thuốc ngừa này. Thuốc ngừa MMR thường được chích vào lúc 12-15 tháng tuổi và một liều khác
sẽ được chích lúc nhập học (4 - 6 tuổi). Những người sinh trước năm 1957 có thể đã bị bệnh
quai bị và có khả năng miễn dịch bệnh quai bị.
Vui lòng xem lại hồ sơ chích ngừa của con em để đảm bảo rằng con của bạn đã chích đủ liều
thuốc ngừa MMR (1 liều ở trường mầm non và 2 liều ở lớp mẫu giáo đến đại học). Nếu bạn cần
giúp để xem lại hồ sơ chích ngừa của con em, liên lạc với bác sĩ của bạn hoặc gọi Thông Tin
Chích Ngừa của Colorado 303-692-2437 hoặc 1-888-611-9918. Liên lạc bác sĩ của bạn hoặc Sở
Y Tế địa phương nếu con của bạn cần chích ngừa MMR.
Những người đã được chích 2 liều thuốc MMR có khả năng không mắc bệnh quai bị gấp 9 lần so
với những người không chích thuốc MMR khi họ tiếp xúc với người bệnh quai bị. Tuy nhiên,
một số người nhận được 2 liều thuốc MMR vẫn có thể bị bệnh quai bị, đặc biệt là nếu họ tiếp xúc
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với người bị bệnh trong khoảng thời gian dài. Nếu người đã được chích thuốc ngừa phòng quai
bị, thì bệnh của họ thường là ít nghiêm trọng hơn so với người không chích thuốc ngừa.
Nếu bệnh quai bị có ảnh hưởng đến trường của bạn và con của bạn chưa được chích thuốc
ngừa, thì con của bạn có thể được nghỉ học trong vòng 25 ngày hoặc hơn tùy vào số lượng
học sinh mắc bệnh quai bị ở trường.
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