Thông Cáo Báo Chí

Austin Public Health (Sở Y Tế Công Cộng Austin) xác nhận trường hợp đầu tiên
mắc bệnh sởi tại Quận Travis kể từ năm 1999
Austin, Texas – Một cư dân của Quận Travis đã được chẩn đoán là mắc bệnh sởi. Trên tinh thần
cẩn trọng, Austin Public Health (APH) đang hợp tác với các sở y tế địa phương ở miền Trung
Texas để thông báo cho những người hiện diện tại cái địa điểm cụ thể dưới đây trong các
khoảng thời gian nhất định rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm với người mắc bệnh sởi.
Các viên chức y tế của địa phương, tiểu bang và liên bang đang cùng phối hợp thông báo cho
những người có thể đã bị phơi nhiễm sởi qua tiếp xúc gần. Dưới đây là ngày giờ và địa điểm của
các địa điểm có thể có sự phơi nhiễm liên quan đến trường hợp bệnh sởi đã xác nhận. Ngày và
địa điểm có thể thay đổi trong quá trình APH tiếp tục thu thập thông tin. Xin vui lòng tham khảo
website của chúng tôi để biết thông tin cập nhật.
Ngày 14 tháng Mười Hai (buổi tối):
• Chipotle Mexican Grill, 6301 W Parmer Lane
Ngày 14-16 tháng Mười Hai:
• HEB, 6001 W Parmer Lane
Ngày 15 tháng Mười Hai:
• Saam Thai, 6301 W Parmer Lane
Ngày 15-16 tháng Mười Hai:
• Mandola’s Italian, 4700 W Guadalupe Street
Ngày 16 tháng Mười Hai (2:00 chiều – 4:00 chiều):
• Target, 10107 Research Boulevard
• Marco’s Pizza, 11011 Research Boulevard
Ngày 17 tháng Mười Hai (Trưa-4:00 chiều):
• Austin-Bergstrom International Airport, 3600 Presidential Boulevard
o United Airlines, khu vực cổng số 29
Vi rút sởi là một loại vi rút lây lan qua không khí khi người mắc bệnh ho hoặc hắt hơi. Những
người không được tiêm phòng có nguy cơ nhiễm bệnh cao khi ở gần người mắc bệnh sởi. Bệnh
sởi có thể nghiêm trọng và khoảng một phần tư số người mắc bệnh sởi sẽ phải nhập viện.
Nếu quý vị đã nhận được hai liều chủng ngừa MMR, quý vị được bảo vệ. Nếu quý đã nhận được
một liều hoặc chưa được chủng ngừa MMR, quý có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Các triệu
chứng bao gồm ho, phát ban, sốt và đau mắt.

Xin vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị ngay lập tức nếu quý vị đã lui tới các địa điểm này trong
các ngày này và lên cơn sốt trước ngày 1 tháng Một, 2020. Quan trọng là quý vị cần gọi và cung
cấp thông tin này cho bác sĩ của mình trước khi tới gặp bác sĩ.
“Bệnh sởi là căn bệnh siêu vi cấp tính, rất dễ lây lan. Chỉ cần một số ít trường hợp mắc bệnh
cũng có khả năng nhanh chóng tạo ra dịch bệnh," Bác Sĩ Mark Escott, giám đốc y khoa kiêm
trưởng ban y tế tạm thời của Austin Public Health cho biết. "Cách tốt nhất để bảo vệ quý và gia
đình quý vị tránh bệnh sởi và các bệnh khác có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin là đi tiêm
chủng. "
Trẻ em nên được nhận liều vắc-xin ngừa bệnh sởi đầu tiên trong khoảng từ 12 đến 15 tháng
tuổi; một liều khác lúc 4 - 6 tuổi. Vắc-xin ngừa bệnh sởi / quai bị / ban đào (MMR) thường được
tiêm lần đầu tiên vào lúc 12 tháng tuổi ở Hoa Kỳ nhưng đôi khi được khuyến nghị cho trẻ em từ
6 tháng tuổi khi đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ hoặc khi có thể bị nhiễm bệnh khi có dịch bệnh.
Để biết thêm thông tin về bệnh sởi, vui lòng truy cập website www.AustinTexas.gov/measles

