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Update 2/2019  FIFTH DISEASE- Vietnamese 

 

 

THÔNG CÁO về TIẾP CẬN BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
 

Kính Thưa Quý Phụ Huynh: 

 

Ngày __________________________ con của quý vị có thể đã tiếp cận bệnh truyền nhiễm hoặc 

bệnh trạng được liệt kê dưới đây. Thông tin dưới đây không thể thay thế sự tham vấn với bác sĩ 

nếu con của quý vị bị bệnh.  Nếu con của quý vị có triệu chứng bệnh, quý vị cần đưa con đến 

gặp bác sĩ để được chẩn bệnh và điều trị.  

 

 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM/ BỆNH TRẠNG 
 

FIFTH DISEASE (BỆNH BAN ĐỎ): là bệnh nhiễm virus nhẹ, nổi đỏ trên da, do parvovirus 

B19 gây ra.  

 

Các triệu chứng như thế nào? Sốt, nhức đầu, và/hoặc đau cổ họng.  Vết đỏ trên mặt trông 

giống như trẻ em bị ai tát vào má, thường hiện lên đỏ trong vòng 1 đến 3 tuần sau khi có triệu 

chứng sơ khởi.  Sau đó, trên thân thể có thể nổi những dây sảy đỏ.      

 

Bệnh lây cách nào? Sờ hoặc chạm vào nước mũi, nước miếng của người nhiễm bệnh này.  

 

Khi nào các triệu chứng bắt đầu xảy ra? Từ 4 đến 20 ngày sau khi nhiễm virus. 

 

Có cần cho trẻ em nghỉ ở nhà? Không, trừ khi trẻ em không thể tham gia các sinh hoạt.  

 

Khi nào trẻ em có thể trở lại trường hoặc nhà giữ trẻ? Trẻ em có thể trở lại trường/nhà trẻ khi 

trẻ em có thể tham gia toàn bộ các sinh hoạt trong nhóm.   

 

 

 

Ghi Chú: Phụ nữ mang thai phải thường xuyên rửa tay một cách cẩn thận để giảm nguy cơ 

nhiễm bệnh này.  
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