Bệnh Dại và Dơi
BỆNH DẠI LÀ GÌ?
Bệnh dại là một virút lây nhiễm vào não và tủy sống. Bệnh dại hầu như luôn
dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị. Có thể ngăn ngừa được bệnh dại
nếu điều trị trước khi các triệu chứng xuất hiện.

BỆNH LÂY LAN NHƯ THẾ NÀO?
Bệnh dại lây lan khi một động vật nhiễm bệnh cắn hoặc cào con người hoặc
một động vật khác. Quý vị cũng có thể nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với nước bọt
của động vật nhiễm bệnh. Ở tiểu bang Washington, dơi là nguồn bệnh dại duy
nhất đã được xác định. Nếu quý vị thấy dơi có những biểu hiện bất thường này
thì rất có thể chúng đã nhiễm bệnh dại:




Không thể bay
Bay vào ban ngày
Gây ra nhiều tiếng ồn hoặc có biểu hiện bị ốm

CẦN LÀM GÌ NẾU QUÝ VỊ TIẾP XÚC VỚI BỆNH DẠI
Bất kỳ ai tiếp xúc với một con dơi bị nhiễm bệnh hoặc nước bọt của dơi đều có
nguy cơ mắc bệnh dại. Diêū nāy bao gồm chạm vào dơi, bị cắn, cào hoặc bất
kỳ hình thức tiếp xúc trực tiếp qua da với dơi hoặc nước bọt của dơi.
Rửa sạch vết cắn, vết cào hoặc vùng da tiếp xúc ngay lập tức bằng xà phòng
và nước trong ít nhất 10 phút. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe hoặc Dịch vụ Y tế Cộng đồng (206-296-4774) để được hướng dẫn cách
xử lý. Nếu quý vị nghĩ rằng vật nuôi của mình có thể tiếp xúc với bệnh dại, hãy
gọi bác sĩ thú y.

KHÔNG PHẢI LÚC NÀO QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ BIẾT LIỆU QUÝ
VỊ CÓ BỊ CẮN HAY KHÔNG
Răng của dơi rất nhỏ, nên có thể quý vị bị cắn mà không biết, vết cắn của dơi
cũng không để lại dấu vết rõ ràng. Có thể cần phải điều trị phòng bệnh dại nếu
thấy có dơi trong phòng cùng với một người:





Đang ngủ
Trẻ em ở một mình
Người bị bệnh về tâm thần hoặc thể chất, hoặc
Say xỉn

BẮT DƠI ĐỂ XÉT NGHIỆM BỆNH DẠI
Nếu quý vị nghĩ rằng bản thân hoặc vật nuôi có thể đã tiếp xúc với
dơi, điều quan trọng là phải bắt được con dơi đó, nếu có thể để xét
nghiệm bệnh dại. Xét nghiệm có thể xác nhận cần điều trị tiếp theo
như thế nào, chẳng hạn như chứng ngứa phòng bệnh dại.
Không chạm vào hoặc cầm một con dơi nếu không mang găng tay
dày. Một số cơ quan và công ty tư nhân kiểm soát động vật có thể
giúp bắt dơi. Để biết thêm thông tin về cách bắt dơi an toàn và xét
nghiệm bệnh dại cho dơi, vui lòng truy cập: kingcounty.gov/bats

BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ VẬT NUÔI CỦA QUÝ VỊ
Chứng ngứa cho vật nuôi để bảo vệ chúng khỏi bệnh dại. Ở tiểu
bang Washington, bắt buộc phải chứng ngứa phòng bệnh dại cho
chó, mèo và chồn.
Tránh tiếp xúc với dơi, động vật hoang dã và đi lạc. Dơi là động vật
nhút nhát, có xu hướng tự nhiên là tránh con người. Đừng bao giờ
chạm vào chúng! Tìm hiểu cách để dơi không đến gần nhà quý vị:
kingcounty.gov/bats
Hãy hướng dẫn trẻ em tránh xa động vật hoang dã và vật nuôi
không quen thuộc. Khuyến khích các con thông báo cho người lớn
nếu bị động vật cắn, cào hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã.

HẦU HẾT DƠI ĐỀU KHÔNG MẮC BỆNH DẠI
Chúng ta cần dơi! Dơi rất quan trọng với môi trường. Chúng giúp
phân phối hạt trái cây, thụ phấn cho cây trồng và ăn côn trùng. Phân
dơi là phân bón tự nhiên có lợi, cung cấp dinh dưỡng cho nhiều
sinh vật sống. Đa số loài dơi không nhiễm bệnh dại.
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