NHẬN BIẾT CÁC DẤU HIỆU CỦA BỆNH

TRIỆU CHỨNG KHÁC

TRIỆU CHỨNG
CHÍNH

ĐẬU MÙA KHỈ (MONKEY POX)

PHÁT BAN

Phát ban có thể:
• Nhìn giống vết phồng rộp, mụn mủ, mụn nước, vết loét hoặc vảy
• Xuất hiện ở bấy kỳ nơi nào trên cơ thể, bao gồm ở bộ phận sinh dục,
hậu môn, miệng, tay và mặt
• Chỉ ở một khu vực hoặc có thể lan rộng khắp cơ thể
• Ngứa hoặc đau (đặc biệt nếu ở bên trong miệng hoặc hậu môn)

CÁC TRIỆU CHỨNG GIỐNG
BỆNH CÚM
•

•

Sốt/ớn lạnh

Kiệt sức, đau
cơ, đau đầu

Sưng hạch
bạch huyết

Các triệu chứng giống bệnh cúm có
thể xuất hiện từ 1-4 ngày trước hoặc
sau khi phát ban khởi phát
Không phải ai cũng gặp những triệu
chứng này.

Các triệu chứng thường khởi phát trong khoảng 5-21 ngày sau khi bị phơi nhiễm
Vết phát ban có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau – xem bên dưới. Lưu ý: Phát ban có thể
nhìn khác so với những ví dụ minh hoạ dưới đây.

HÃY LIÊN LẠC VỚI BÁC SỸ NGAY LẬP TỨC nếu quý vị nổi phát ban hoặc có vết tổn thương
mới, không rõ nguyên nhân, ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng nếu
quý vị đã tiếp xúc với người mắc, hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Quét mã QR để
tìm một điểm
khám bệnh

Cho tới khi quý vị chắc chắn rằng mình không bị mắc đậu mùa khỉ, hãy thực hiện các biện pháp
giảm thiểu rủi ro lây lan bệnh, bao gồm việc che phủ các vết phát ban và tránh xa những người
khác. Xem trang ph.lacounty.gov/monkeypoxisolation.
NẾU QUÝ VỊ KHÔNG CÓ BÁC SỸ:
• Gọi cho Y tế Công cộng tại số 1-833- 540-0473 (7 ngày trong tuần từ 8am – 8:30pm), hoặc
• Đến một Phòng khám sức khoẻ Tình Dục Y tế công cộng (Public Health Sexual Health Clinic) gần nới
quý vị.
Để biết thêm thông tin về bệnh Đậu mùa khỉ, hãy truy cập:
ph.lacounty.gov/Monkeypox
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