Quí Vị Phụ Huynh Thân Mến:
Nhiều người trong số quí vị có thể đã nghe các bản báo cáo tin tức về các
trường hợp cúm lợn (swine flu) tại nước Mỹ và các quốc gia khác. Để phòng
ngừa, chúng tôi muốn chia sẻ một vài thông tin cơ bản với quí vị về cúm lợn,
cách thức chúng ta ứng phó và cả những gì quí vị có thể làm, bởi vì sức khỏe
và sự an toàn của con quí vị là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
Cúm lợn là một bệnh về đường hô hấp của lợn, thường không lây cho người.
Tuy nhiên, cúm lợn lây cho người đã xảy ra. Sự biến dạng của cúm lợn hiện
hành đã bắt đầu lây từ người sang người, gây nên bệnh tật. Quí vị có thể lưu ý
rằng quí vị không thể mắc bệnh cúm biến dạng này do ăn thịt lợn hay các sản
phẩm từ lợn. Triệu chứng của cúm lợn ở người thường giống như triệu chứng
của các bệnh cúm theo mùa thông thường và bao gồm nóng sốt, ngủ lịm, chán
ăn và ho. Một vài người mắc bệnh cúm lợn thông báo rằng họ vị sổ mũi, đau
họng, buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy.
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Các Trường Công Lập Quận Gwinnett (Gwinnett County Public Schools) có
một mối quan hệ gần gũi với East Metro Health District (Phòng Y Tế Khu
Vực Phía Đông). Nếu có bất cứ trường hợp cúm lợn nào tại địa phương được
phát hiện, chúng tôi sẽ được thông báo và được cung cấp chỉ thị về các biện
pháp cần thực hiện. Cũng vậy, nếu các giáo viên và y tá thấy các học sinh có
triệu chứng giống như bị cúm, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin quan trọng này
với Sở Y Tế.
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Nhưng có lẽ mối quan hệ quan trọng nhất là mối quan hệ mà chúng tôi có với
quí vị. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quí vị để ngăn chặn sự lây lan của bệnh
này trong các trường học của chúng ta - không chỉ cúm lợn, mà bất cứ các loại
vi rút nào khác. Dưới đây là các biện pháp mà quí vị và gia đình có thể thực
hiện mỗi ngày để được khỏe mạnh.
• Che mũi và miệng bằng khăn giấy khi quí vị ho hoặc hắt hơi. Ném khăn
giấy vào thùng rác sau khi quí vị dùng xong.
• Rửa tay với xà phòng và nước, đặc biệt sau khi quí vị ho hay hắt hơi. Chất
rửa tay từ cồn cũng hiệu quả,
• Tránh sờ vào mắt, mũi hay miệng. Vi trùng lây lan theo cách đó.
• Tránh tiếp xúc gần với người bệnh.
• Nếu con của quí vị bị bệnh, vui lòng giữ em ở nhà khỏi trường và hạn
chế tiếp xúc với người khác để tránh lây lan cho họ. Nếu con em của quí vị bị
bệnh và gần đây em viếng thăm khu vực bị cúm lợn, hoặc đã tiếp xúc với
người bị cúm lợn, liên hệ với những người chăm sóc sức khỏe cho em ngay
lập tức.
Nếu quí vị muốn biết thêm thông tin về cúm lợn, viếng thăm trang web của
East Metro Health District tại www.eastmetrohealth.com hay trang web của
CDC tại www.cdc.gov.
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