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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giúp mọi người chủ 

động trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. 

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và thực hiện hành vi 

đúng về Phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

biên soạn “Tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh”. 

Đây là tài liệu dành cho cán bộ truyền thông, nhân viên y tế cơ 

sở để thực hiện công tác truyền thông trên Đài Truyền thanh – 

Truyền hình huyện và hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị 

trấn. 

Tài liệu gồm các bài phát thanh với nội dung ngắn gọn, 

dễ hiểu, thông điệp cập nhật những kiến thức, nội dung mới 

nhất để tuyên truyền tới cộng đồng. 

Trong quá trình biên tập sẽ không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của 

tất cả quý đồng nghiệp và bạn đọc./. 

 

BAN BIÊN TẬP
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Bài 1. Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế  

về phòng chống dịch COVID-19  

  Bệnh viêm đường hô hấp cấp thường có biểu hiện: Sốt, 

ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và 

có thể tử vong nhất là người già, người có bệnh mạn tính. Bệnh 

lây truyền từ người sang người. Hiện chưa có vắc xin và thuốc 

điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan 

ra cộng đồng Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các 

biện pháp sau: 

 Tránh tiếp xúc gần với người bệnh, người nghi mắc 

bệnh, khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng 

cách ít nhất 2m. 

 Rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít 

nhất 30 giây, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 

60% cồn) trở lên; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 

 Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi; 

khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay 

khi có thể. 

 Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất 

để tăng cường sức khỏe./. 
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 Hằng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa 

bằng chất tẩy rửa thông thường, luôn giữ phòng thông thường, 

hạn chế dùng điều hòa. 

 Đối với thang máy ở các tòa nhà: thường xuyên lau chùi 

bề mặt, đặc biệt là các nút bấm bằng dung dịch sát khuẩn thông 

thường. 

 Nếu có sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở Y tế gần 

nhất để được tư vấn, khám, và điều trị. 
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Bài 2. 7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19 

Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức 

phức tạp trên toàn thế giói cũng như Việt Nam. Thời gian qua 

đã có hàng triệu người mắc và chết vì dịch nệnh này. Để chủ 

động phòng chống dịch, mỗi người dân cần thay đổi 7 thói quen 

sau: 

 - Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không 

vồ vập, không bắt tay. 

 - Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay 

lên mắt, mũi, miệng. 

- Trước về tới nhà là sà vào người thân, nay cần thay 

ngay quần áo, tắm rửa. 

 - Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng 

bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 

  - Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới 

nhà và cũng không tới nhà người khác. 

 - Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại 

trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 

  - Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định 

và khuyến cáo phòng chống dịch. 

Hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19! 
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Bài 3. Hướng dẫn cách ly phòng chống COVID-19 tại nhà, 

nơi lưu trú 

 Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và 

ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID - 19 Bộ Y tế hướng dẫn 

tự cách ly tại nhà nơi cư trú như sau: 

 Người được cách ly cần tự cách ly tối đa là 14 ngày kể từ 

ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền bệnh; cách ly 

ở phòng riêng; nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít 

nhất 2m. 

 Không được tự ý rời khỏi khu cách ly; không tiếp xúc 

trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. 

 Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng 

và nước sạch ít nhất 30 giây. 

 Đo thân nhiệt 2 lần 1 ngày, ghi thân nhiệt vào phiếu theo 

dõi sức khỏe. 

 Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào 

túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. 

 Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy 1 trong các dấu hiệu: 

sốt, ho, khó thở. 
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 Đối với thành viên trong gia đình, người làm việc, 

quản lý nơi lưu trí cần: 

 Hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m khi cần tiếp xúc. 

 Hàng ngày lau nền nhà, tay nắm cửa, bề mặt tiếp xúc 

bằng chất sát khuẩn thông thường. 

 Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu 

hiệu: Sốt, ho, khó thở. 

 Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người 

được cách ly. 

 Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi cư 

trú. 

 Không chủ quan, không hoang mang, cùng chung tay 

đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19./. 
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Bài 4. Những lưu ý trước và sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, người tham gia tiêm 

chủng cần có sự chuẩn bị trước khi đi tiêm như: 

- Tự đánh giá nguy cơ bản thân, nếu có nguy cơ mắc 

COVID-19 cần xét nghiệm để đảm bảo không bị nhiễm virus.  

- Nếu có bất cứ triệu chứng nào như sốt hoặc triệu chứng 

nhiễm trùng, cần thông báo cho y tế và không đến điểm tiêm 

chủng.  

- Ngoài ra, nếu là người mắc các bệnh lý nền nặng/tiến 

triển, cần điều trị ổn định trước khi đi tiêm chủng bởi rất dễ xảy 

ra trùng hợp ngẫu nhiên và lại nghĩ là do việc tiêm chủng gây 

nên.  

Tại thời điểm đi tiêm, người tham gia tiêm chủng cần 

thông báo đầy đủ cho y bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bản 

thân bao gồm tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng với bất cứ tác nhân 

nào, đặc biệt là dị ứng với liều tiêm vắc-xin phòng COVID 

trước đó. 

Trong buổi tiêm, cần tuân thủ các quy định của buổi tiêm 

theo hướng dẫn của cán bộ y tế, đeo khẩu trang, tránh chạm vào 

các vị trí công cộng. Phối hợp cùng cán bộ tiêm chủng kiểm tra 
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nhãn lọ nếu được yêu cầu. Khi ngồi, cần quay mặt về hướng 

khác với hướng có cán bộ y tế. Cung cấp đầy đủ thông tin khi 

được yêu cầu và kiểm tra lại phiếu xác nhận tiêm chủng khi 

được trao lại. 

Sau khi tiêm xong, cần ở lại điểm tiêm chủng để được 

cán bộ y tế tư vấn và theo dõi ít nhất 30 phút. Thông báo ngay 

cho cán bộ y tế nếu thấy có bất cứ bất thường xảy ra với cơ thể. 

Lưu ý các dấu hiệu khó chịu, buồn nôn, phát ban, sưng tại chỗ 

tiêm có thể là các biểu hiện của phản ứng dị ứng. 

Sau khi về nhà, người được tiêm chủng cần theo dõi sức 

khỏe bản thân ít nhất 2 ngày. Những điểm cần lưu ý bao gồm 

các dấu hiệu tại chỗ như sưng, nóng, đỏ tại nơi tiêm (chú ý 

tuyệt đối không đắp bất cứ thứ gì vào nơi tiêm). Theo dõi thân 

nhiệt, cặp nhiệt độ khi sốt, sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều lượng 

và theo dõi đáp ứng với thuốc hạ sốt. Nếu phát hiện bất thường 

về sức khỏe, phải báo ngay cho nhân viên y tế để được tư vấn 

và xử lý kịp thời. Các dấu hiệu nguy cơ bao gồm: sốt cao trên 

39C, khó hạ nhiệt độ, hoặc sốt kéo dài hơn 24 giờ; co giật; 

phát ban; tinh thần khó chịu, kích thích vật vã, lừ đừ,...; khó thở 

hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe, cần đến 

ngay cơ sở y tế. 
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Phiếu xác nhận tiêm chủng cần được lưu giữ cẩn thận và mang 

đến điểm tiêm khi đi tiêm mũi tiếp theo. Mặc dù những phản 

ứng có thể xảy ra khi tiêm phòng vắc-xin phòng COVID-19 

không phổ biến, nhưng với đối tượng được tiêm lại là người có 

bệnh lý nền thì việc cẩn trọng trong giám sát sức khỏe là hết 

sức cần thiết, để tránh những rủi ro không đáng có. Mọi thông 

tin về sức khỏe sau tiêm cần cung cấp cho cán bộ y tế, để công 

tác theo dõi phản ứng sau tiêm đánh giá đúng về đặc điểm của 

vắc-xin cũng như góp phần giúp ngành y tế kịp thời có những 

điều chỉnh cần thiết liên quan đến vắc-xin và tiêm chủng./.       
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Bài 5. Những đối tượng được ưu tiên và miễn phí  

tiêm vắc xin COVID-19 

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19, trong đó quy định đối tượng ưu tiên và miễn phí 

tiêm vắc xin COVID-19 gồm: 

- Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:  

Người làm việc trong các cơ sở y tế; 

Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách 

ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào 

cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…);  

- Lực lượng Quân đội; Công an. 

- Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi 

nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; 

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, 

du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…; 

- Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào 

tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường 

xuyên tiếp xúc với nhiều người; 
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- Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; 

- Người sinh sống tại các vùng có dịch; 

- Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; 

- Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi 

công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; 

- Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu 

cầu phòng chống dịch. 

Nghị quyết cũng quy định rõ đối tượng ưu tiên theo địa 

bàn như sau: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng nêu trên ở 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong 

tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng 

đang có dịch. 

Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước 

cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, 

đối tượng ở vùng có dịch./. 
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Bài 6. Phòng bệnh Sốt xuất huyết 

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có 

thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do 

muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho 

người lành qua vết đốt. Bệnh có biểu hiện:  

- Sốt cao đột ngột, liên tục kéo dài từ 2 – 7 ngày;  

- Xuất hiện chấm bầm đỏ rải rác trên da; 

- Chảy máu cam, nôn ra máu, sốc với mạch nhanh, huyết 

áp giảm không đo được, chân tay lạnh bứt rứt; 

- Một số triệu chứng kèm theo như: chán ăn, đau cơ 

khớp, đau bụng. 

Nếu phát hiện muộn, điều trị không kịp thời và không đúng 

cách sẽ dẫn đến tử vong. 

Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng quăng/bọ 

gậy và phòng chống muỗi đốt. 

- Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy 

bằng cách: 

+ Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không 

vào đẻ trứng. 

+ Thả cá hoặc mê zô vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể, 

giếng, chum, vại...) để diệt lăng quăng/bọ gậy. 



 14 

+ Thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng 

tuần. 

+ Thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung 

quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, 

lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá..., dọn vệ sinh môi trường, lật úp các 

dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. 

+ Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn/tủ đựng 

chén bát, thay nước bình hoa. 

- Phòng chống muỗi đốt: 

+ Mặc quần áo dài tay. 

+ Ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày. 

+ Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, 

vợt điện diệt muỗi... 

+ Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi. 

+ Cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh 

muỗi đốt để tránh lây lan bệnh cho người khác. 

- Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong 

các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. 

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu vì vậy “Mỗi người 

dân hãy cùng với lực lượng y tế phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết, bảo vệ sức khỏe hạnh phúc gia đình”./. 
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Bài 7. Những dấu hiệu nhận biết của bệnh sốt xuất huyết 

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây 

thành dịch do virus dengue (vi rút đanh – gơ) gây ra. Bệnh lây 

lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh 

cho người lành qua vết đốt. 

Bệnh xảy ra ở tất cả các nước nằm trong vùng khí hậu 

nhiệt đới. Ở Việt Nam, bệnh lưu hành rất phổ biến, ở cả 4 miền 

Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, kể cả ở thành thị và vùng 

nông thôn, bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát 

thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. 

Sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết: 

- Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc 

xin phòng bệnh. 

- Thường gây ra dịch lớn với nhiều người mắc cùng lúc 

làm cho công tác điều trị hết sức khó khăn, có thể gây tử vong 

nhất là với trẻ em, gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội. 

Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết : 

* Thể bệnh nhẹ:  

- Sốt cao đột ngột, kéo dài 2 - 7 ngày, khó hạ sốt. 

- Đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu. 

- Có thể có nổi mẩn, phát ban. 

* Thể bệnh nặng: 
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Bao gồm các dấu hiệu trên kèm theo một hoặc nhiều dấu 

hiệu sau: 

- Dấu hiệu xuất huyết: Chấm xuất huyết ngoài da, chảy 

máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím chỗ tiêm, nôn/ói ra 

máu, đi cầu phân đen (do bị xuất huyết nội tạng). 

- Đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật vã, hốt 

hoảng (hội chứng choáng do xuất huyết nội tạng gây mất máu, 

tụt huyết áp), nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể 

dẫn đến tử vong. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, 

“Mọi người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh sốt xuất 

huyết hãy đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được 

khám, điều trị kịp thời”./. 
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Bài 8. Phòng chống bệnh tay chân miệng 

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do 

vi rút thuộc nhóm Enterovirus (Ăng- tê-rô-vi-rút) gây ra. Bệnh 

tay chân miệng lây từ người sang người qua đường tiêu hóa 

hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước 

vỡ của người bệnh, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh thường 

có biểu hiện sốt, đau họng, loét miệng lợi lưỡi, phỏng nước ở 

lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông. Hiện nay, chưa có vắc xin 

phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp 

phòng bệnh là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hạn chế lây 

lan. 

Để tích cực phòng chống, giảm thiểu ảnh hưởng của 

bệnh tay chân miệng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, người 

dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau: 

1. Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn 

và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho 

trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và 

làm vệ sinh cho trẻ. 

2. Vệ sinh ăn uống: Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ 

chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải 

đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm 
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tráng nước sôi); sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; 

không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, 

ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn 

tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được 

khử trùng. 

3. Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt: Hộ gia đình, nhà trẻ 

mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch 

các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ 

học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà 

bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. 

4. Thu gom và xử lý chất thải của trẻ: Sử dụng nhà tiêu 

hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và 

đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 

5. Theo dõi phát hiện sớm: Trẻ em phải được thường 

xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, 

điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ 

khác. 

6. Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh: Các nhà trẻ, 

mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi 

cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện và 

đưa ngay đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Trẻ bị 

bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, 
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không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ 

khác và đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để được khám và điều 

trị. 

Để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng “Người 

dân hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh”./.  
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Bài 9. Phòng chống bệnh dại 

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người do vi 

rút dại gây ra. Người bị bệnh dại là do chó, mèo mắc bệnh 

truyền virus qua da và niêm mạc bị tổn thương thông qua vết 

cắn, liếm, hoặc tiếp xúc trực tiếp. Bệnh dại đặc biệt nguy hiểm 

vì khi đã lên cơn dại thì không có loại thuốc nào chữa trị được 

và 100% số người bị dại đều dẫn đến tử vong. Vì vậy chúng ta 

cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lây truyền bệnh dại từ chó, 

mèo sang người. 

Để  phòng tránh bệnh dại chúng ta cần phải thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Chó nuôi phải xích, nhốt, rọ mõm để hạn chế chó cắn 

người; 

- Phải tiêm phòng dại cho vật nuôi theo hướng dẫn của 

ngành thú y. 

- Diệt chó chạy rông, chó vô chủ. 

- Tại nơi xuất hiện chó dại phải diệt hết chó dại và nghi 

dại ở vùng đó. 

- Nghiêm cấm bán thịt chó tại nơi đang có dịch dại sang 

vùng khác để tránh lây lan dịch bệnh. 

- Người bị chó, mèo dại, nghi dại cắn phải rửa ngay vết 

thương bằng nước xà phòng đặc, nước muối pha đặc, các chất 
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sát khuẩn. Sau đó, đến các điểm tiêm phòng dại để được tư vấn 

và thực hiện đúng quy định của thầy thuốc. 

- Những người thường xuyên giết, mổ, sơ chế, chế biến 

thực phẩm từ chó, mèo, cán bộ kiểm lâm, cán bộ thú y, những 

người làm việc tại nơi có virus dại…cần tiêm vắc xin phòng dại 

theo hướng dẫn của Ngành Y tế. 

Bệnh dại là một bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được. 

“Mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng thực hiện tốt các 

biện pháp phòng ngừa bệnh dại để tránh những cái chết 

oan uổng”./. 
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Bài 10. Các biểu hiện chó bị bệnh dại 

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây 

ra. Khi chó, mèo dại không được kiểm soát, tiêu hủy sẽ làm 

tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh dại cho các vật nuôi khác và cho 

con người. Vì vậy cần phát hiện sớm những vật nuôi bị dại để 

theo dõi, tiêu hủy kịp thời, không để dịch dại lây lan trong cộng 

đồng. 

Chó bị bệnh dại thường có các biểu hiện sau: 

- Thời kỳ đầu, biểu hiện bằng những thay đổi trong thói 

quen của con vật như: bứt rứt, lo lắng có khi lại tỏ ra vui mừng, 

quấn quýt với chủ hơn hoặc chỉ tỏ ra buồn rầu, có thể có sốt. 

Lúc này trong nước dãi của chó đã có virus dại. 

- Thời kỳ phát bệnh, biểu hiện bằng những triệu chứng 

điên cuồng như: con vật luôn luôn cử động nhảy lên, bắt, đớp 

những con mồi tưởng tượng. Con vật khó nuốt như bị hóc 

xương tiếng kêu khàn khàn, ồ ồ, gẫy từng nhát, tiếng sủa kéo 

dài và cuối cùng rướn cao lên thành những tiếng hú ghê rợn. 

Bất cứ một sự kích thích nào dù nhỏ đều có thể làm cho chó lên 

cơn dại cắn người và các súc vật khác hoặc tự cắn nó. Thường 

cắn rất mạnh và bổ ra đường chạy rông khắp nơi. Phạm vi hoạt 

động của một con chó dại có khi lên tới 50km. Vì vậy, những 
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con chó dại rất nguy hiểm. Nó là mối nguy cơ lớn truyền bệnh 

dại cho người và các con vật khác. 

- Thời kỳ bại liệt, con vật gầy mòn, mắt lõm sâu, vẻ mặt 

phờ phạc, tiếng kêu thất thanh, hàm bị trễ xuống làm con vật 

không nuốt được nữa, bại liệt bộ phận sau làm con vật siêu vẹo, 

đi phân táo bón, bí tiểu tiện cuối cùng ngã vật xuống và chết. 

Để phòng tránh bệnh dại, chúng ta cần hạn chế nuôi chó; 

Chó, mèo nuôi phải được tiêm phòng dại, Tránh tiếp xúc, sờ mó 

chó, mèo lạ hoặc có tập tính bất thường; nuôi chó phải xích, 

nhốt, không được thả rông; khi dắt chó đi ra ngoài phải rọ mõm 

chó; khi người bị chó, mèo cắn phải đến ngay cơ sở y tế để 

được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời, đầy đủ và phải giữ con 

vật để báo cơ quan Thú y theo dõi; khi bị chó, mèo dại cắn, 

không được điều trị bằng thuốc nam để khỏi bị chết oan. 

“Vì sức khỏe của cộng đồng, mọi người dân hãy tích 

cực, chủ động phòng chống bệnh dại!”./. 
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Bài 11. Khi nào cần phải tiêm phòng dại 

Bệnh dại là là bệnh lây truyền từ động vật sang người do 

vi rút dại gây ra. Người bị mắc bệnh dại do bị lây truyền vi rút 

dại qua vết cắn, vết cào, hoặc liếm của động vật bị dại trên da bị 

tổn thương (thường là chó, mèo). Người đã bị bệnh dại gần như 

tử vong 100%. Trên thế giới hiện chưa có thuốc điều trị đặc 

hiệu. Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh 

được.  

Để chủ động phòng chống bệnh dại, cách tốt nhất là 

người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và tiêm 

vắc xin phòng dại. 

* Những trường hợp phải đi tiêm phòng dại ngay càng 

sớm càng tốt: 

- Con vật lên cơn dại hoặc nghi dại cắn 

- Vết cắn ở đầu; mặt; cổ; đầu chi; bộ phận sinh dục, dù 

vết cắn rất nhẹ, có nhiều vết cắn nguy hiểm, vết cắn sâu không 

theo dõi được con vật tại nơi người bị súc vật cắn có súc vật bị 

bệnh dại. 

* Những trường hợp chỉ cần theo dõi chó: 

- Trường hợp vết cắn rất nhẹ, xa thần kinh trung ương và 

tại thời điểm cắn người, con vật vẫn khỏe mạnh bình thường 

không có dấu hiệu nghi ngờ dại, đồng thời tại địa phương nơi 
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có con vật bị cắn không có bệnh dại ở súc vật. Những trường 

hợp này cần theo dõi con vật trong vòng 10 ngày, kể từ lúc bị 

con vật cắn hoặc có tiếp xúc. 

- Trong thời gian theo dõi nếu thấy con vật có biểu hiện 

không bình thường như: ốm, bỏ ăn, chết, mất tích, bán hoặc mổ 

thịt thì phải đi tiêm phòng ngay. 

- Nếu sau 10 ngày kể từ khi bị cắn mà con vật đó vẫn 

sống bình thường thì không cần tiêm vắc xin phòng dại. 

- Tuyệt đối không dùng thuốc nam để chữa bệnh dại vì 

cho đến nay chưa có loại thuốc nào chữa được bệnh dại khi đã 

lên cơn. 

Để phòng chống bệnh dại hiệu quả, “Mọi người dân 

hãy thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và tiêm vắc xin 

phòng dại”./. 
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Bài 12. Phòng chống bệnh sởi 

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu lây qua 

đường hô hấp với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, 

ho, mắt đỏ. Bệnh sởi có khả năng lây nhiễm rất cao và dễ gây 

thành dịch. Trẻ chưa có miễn dịch với vi rút sởi mà tiếp xúc với 

nguồn lây thì khả năng mắc bệnh là rất lớn. Bệnh sởi có thể gây 

ra nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí có thể gây viêm não 

dẫn đến tử vong.  

Tiêm vắc xin sởi là biện pháp hiệu quả nhất phòng chống 

bệnh sởi. Trẻ em cần tiêm đủ ít nhất 2 liều vắc xin sởi. Tiêm 

mũi 1 khi trẻ 9 tháng tuổi, tiêm mũi 2 khi trẻ 18 tháng tuổi. 

Tiêm vét cho tất cả các trẻ em từ 9 tháng tuổi đến 2 tuổi chưa 

được tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin sởi.  

Để bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng “Các bậc cha 

mẹ hãy cho trẻ em đi tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin sởi trong 

tiêm chủng thường xuyên và trong các chiến dịch tiêm 

chủng”./. 
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Bài 13. Phòng chống bệnh Bạch Hầu 

 Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính 

do vi khuẩn bạch cầu gây nên. Bệnh lây trực tiếp qua đường hô 

hấp; hoặc gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn,... bị nhiễm 

mầm bệnh. Biểu hiện của bệnh là sốt; ho; khản tiếng; ở họng có 

giả mạc màu trắng. Để phòng bệnh bạch hầu hãy: 

- Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. 

 - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. 

 - Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi. 

 - Súc miệng hàng ngày. 

 - Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học. 

 - Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ 

mắc bệnh. 

 - Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến ngay cở sở y 

tế để được điều trị kịp thời. 

 - Tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch và biện pháp tốt nhất 

để phòng bệnh bạch hầu. 

Hãy đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ để phòng chống bệnh bạch hầu! 
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