
Thông tin quan trọng về bệnh sởi 
Thông tin được cung cấp bởi các sở y tế của Quận Multnomah, Clackamas và Washington. 

Sự bộc phát bệnh sởi hiện tại ở Quận Clark, Washington, đặt ra các câu hỏi về những gì cha mẹ 
nên biết để giữ con em an toàn, và trường học sẽ làm gì nếu một trường hợp mắc bệnh sởi 
được xác nhận tại địa điểm của họ. 

Dưới đây là một số điểm quan trọng cần ghi nhớ: 

Bệnh sởi rất dễ lây. Nếu một trường hợp được xác nhận trong một trường học hoặc trung tâm 
chăm sóc trẻ em, bộ y tế sẽ xem xét tất cả các hồ sơ chích ngừa của nhân viên và học sinh để xác 
định nguy cơ lây lan thêm. 

Cho con em đến trường/trung tâm chăm sóc trẻ là ưu tiên hàng đầu, nhưng sởi là một bệnh 
nghiêm trọng. Nếu một người không được chích ngừa bị nhiễm sởi, họ sẽ không được phép 
đến trường hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em trong khoảng thời gian họ có thể bị bệnh, thường 
là trong 21 ngày sau khi tiếp xúc. Thời gian có thể lâu hơn nếu có nhiều trường hợp mắc bệnh 
sởi. 

Những người về nhà từ trường học hoặc trung tâm chăm sóc trẻ sau khi nhiễm bệnh sởi được 
yêu cầu ở nhà để tránh tiếp xúc với những người khác trong cộng đồng. 

Bây giờ là lúc tốt nhất cho tất cả các gia đình, giáo viên và quản trị viên trường học xem xét hồ 
sơ chích ngừa của mình và cập nhật việc chích ngừa. 

Bất cứ ai có thắc mắc về nhiễm sởi hoặc chích ngừa sởi nên gọi cho cơ quan cung cấp dịch vụ y 
tế của mình hoặc sở y tế quận địa phương: 

• Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Multnomah, 503-988-3406
• Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Washington 503-846-3594
• Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Clackamas,, 503-644-8411

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang website của Sở Y tế Quậm Multnomah. 

Trân trọng, 
Jennifer Vines, MD, MPH 
Phó Giám Đốc  
Sở Y tế Quận Multnomah 

https://multco.us/measles2019

