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Update 2/2019  SCABIES- 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 
 

GHẺ NGỨA (SCABIES):  Là tình trạng da nổi mẩn đỏ do nhiều con mạt nhỏ gây ra.  

Các triệu chứng như thế nào? Các đốm đỏ ngứa nổi lên chung quanh ngón tay, cổ 
tay, khuỷu tay, nách, thắt lưng, bắp đùi, cổ chân, vùng bộ phận sinh dục, bụng, và/hoặc 
phía dưới mông.  Em bé dưới 2 tuổi có thể nổi đỏ ở trên đầu, ở cổ, lòng bàn tay, 
và/hoặc lòng bàn chân, hoặc phân tán rải rác khắp thân thể.    
 
Bệnh lây cách nào? Da chạm da trong thời gian lâu với người bị ghẻ ngứa.  Đôi khi,  
lây gián tiếp qua tiếp xúc với tấm trải giường, quần áo, hoặc khăn bị ô nhiễm.    
 
Khi nào các triệu chứng bắt đầu xảy ra? 1 đến 6 tuần, sau khi tiếp xúc với người có 
ghẻ ngứa hoặc các vật dụng ô nhiễm.  
 
Có cần cho trẻ em nghỉ ở nhà? Có. 
 
Khi nào có thể trở lại trường hoặc nhà giữ trẻ? Trẻ em có thể trở lại trường sau khi 
đã điều trị hết ghẻ ngứa.  
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