
Vietnamese 
 

 

Lời khuyên trong mùa Cúm và mùa Lạnh 
 

Mùa cúm đã đến, và trẻ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bình thường. Trường công lập Seattle chọn cách tiếp 
cận chủ động để chống lại cúm và lạnh bằng cách chi sẻ thông tin giúp quý vị luôn khỏe mạnh. 

Bệnh cúm lây truyền qua sự tiếp xúc gần gũi. Quý vị có thể thực hiện các bước sau đây để luôn được 

khỏe mạnh trong mùa cúm này. Xin hãy sử dụng các lời khuyên để con quý vị giảm nguy cơ bị cúm và bị 

bệnh: 

• Khuyến khích rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ít nhất 20 giây. Sử dụng các chất rửa 

tay có 60% cồn khi xà phòng không có sẵn và bàn tay không có vết bẩn. 

• Tránh tiếp xúc với người bang bị bệnh. 

• Ho và hắt hơi vào tay áo của mình và tránh chạm tay vào mắt mũi và miệng. 

• Ở nhà khi bị bệnh. Không nên đi làm hoặc đi học đến khi quý vị không còn bị sốt, ói và tiêu chảy 

khi không phải uống thuốc trong 24 giờ. 

• Uống nhiều nước và nghỉ ngơi thật nhiều. 

• Chích ngừa cảm cúm. Ngay khi loại cúm hiện hành không phải là loại cúm đã được ngừa, chích 

ngừa vẫn giúp giảm bớt các triệu chứng và rút ngắn thời gian bị bệnh. 

Bệnh cúm có nhiều triệu chứng. Sau đây là một số triệu chứng: 

• Sốt* 

• ho 

• đau cổ 

• sổ mũi hoặc nghẹt mũi 

• ngứa ngáy 

• đau đầu 

• lạnh 

• mệt mỏi 

• đôi lúc tiêu chảy và ói 

*Nên lưu ý là không phải ai bị cúm cũng sẽ bị sốt. 

Nếu con quý vị bị cúm, hãy theo dõi cẩn thận các biến chứng. Phải đi bác sĩ nếu như con quý vị khó thở, 

đi khập khiễng hoặc yếu ớt, hay nhầm lẫn  hoặc không trả lời quý vị, sốt cao 104 độ hoặc bị sốt hơn 48 

tiếng, hoặc khô miệng và không đi tiểu trong 8 tiếng. Gọi cho bác sĩ của quý vị để hỏi. Xin nhớ học sinh 

phải không bị sốt trong 24 giờ mới được trở lại trường.. 

 

Nếu quý vị có thắc mắc về việc có nên cho con quý vị đi học khi bị bệnh, xin liên lạc với nhà trường. 
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Ngoài ra, y tá của trường là người quý vị có thể hỏi cách phòng chống cúm, nhận biết các triệu chứng và 

cách phục hồi nhanh chóng. Xin vui lòng xem “When to keep your child home” ở trang web Health 

Services.  

Quý vị có thể tìm hiểu thêm cách ngăn chặn sự lây lan của bệnh cúm bằng cách truy cập trang web của 

CDC tại  www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm 

http://www.seattleschools.org/modules/cms/pages.phtml?sessionid=88a41a84df21930ea5b0ac0abc6fbeef&pageid=232615&sessionid=88a41a84df21930ea5b0ac0abc6fbeef
http://www.seattleschools.org/modules/cms/pages.phtml?sessionid=88a41a84df21930ea5b0ac0abc6fbeef&pageid=232615&sessionid=88a41a84df21930ea5b0ac0abc6fbeef
http://kcpublicschools.us2.list-manage.com/track/click?u=45d54b95b55a6f848c16e2339&id=5a4e6b330d&e=cb49d9ca66
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