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Bệnh Ebola là bệnh gì? 
• Bệnh Ebola là do siêu vi gây ra
• Ebola từng xuất hiện từ năm 

1976
• Không có thuốc chủng ngừa để 

ngừa bệnh Ebola
• Ebola là một chứng bệnh rất hiếm
• Điều trị sớm cho bệnh này là 

điều quan trọng

Ai có nguy cơ mắc bệnh?
• Người có nguy cơ mắc bệnh cao 

nhất là:
• bạn bè và người trong gia đình
• nhân viên chăm sóc sức khỏe

Bệnh này lây như thế nào? 
Quý vị không thể bị lây bệnh Ebola qua không khí
Quý vị không thể bị lây bệnh Ebola qua nước
Quý vị không thể bị lây bệnh Ebola qua thức ăn
Quý vị chỉ có thể bị lây Ebola từ:
•  Chất dịch trong cơ thể của người bệnh hoặc của 

người đã bị chết vì bệnh Ebola. Chất dịch trong  
cơ thể gồm:

Máu Chất ói
Nước bọt phun ra ngoài Tinh dịch
Mồ hôi Nước tiểu
Phân (phân thường/tiêu 
chảy)

Những chất dịch 
khác

•  Vật dụng bị ô nhiễm (kim tiêm, dụng cụ y tế, quần áo, chăn mền giường ngủ)
• Thú vật đã bị nhiễm trùng (máu hoặc chất dịch, hoặc thịt đã bị nhiễm trùng)

What to do if you are at risk 
• Xin gọi cho bác sĩ hoặc bệnh 

viện NGAY LẬP TỨC nếu 
quý vị có bất cứ triệu chứng 
nào ở trên. 

• Cho bác sĩ của quý vị biết về 
chuyến du lịch gần đây đến 
Tây Phi hoặc việc tiếp xúc với 
người bị bệnh Ebola. 

• Kiểm tra các dấu hiệu và triệu 
chứng bệnh Ebola trong 21 
ngày:

• Nhức đầu dữ dội  • nhức bắp thịt  • nôn  • tiêu 
chảy • đau bụng  • chảy máu vô cớ  • bầm da.  

• Quý vị gọi báo tin trước khi quý vị đến văn phòng bác 
sĩ hoặc phòng cấp cứu. Điều này để giúp cho nhân 
viên chăm sóc cho quý vị và bảo vệ cho người khác.   
Làm theo lời khuyên của bác sĩ.
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Ngăn ngừa bệnh lây lan 
• Rửa tay thường xuyên - dùng 

xà bông/nước thoa tay diệt 
trùng có cồn

• KHÔNG đụng chạm, tiếp xúc 
với máu hoặc chất dịch trong 
cơ thể của người bệnh

• KHÔNG cầm, nhận các vật 
dụng có thể đã tiếp xúc với 
người bệnh 

• KHÔNG đụng chạm đến thân 
thể người chết vì bệnh Ebola

Những dấu hiệu nào là dấu hiệu của bệnh Ebola? 
Những triệu chứng có thể phát khởi trong vòng 2 ngày sau khi bị nhiễm trùng

Sốt (cao hơn 
101.5 độ)

Nhức đầu  
dữ dội

Đau bụng
Chán ăn

Mệt mỏi

Mắt đỏ
Nổi mề đay

Nôn mửa  
(có thể ra máu)

Tiêu chảy  
(có thể ra máu)

Xuất huyết 
vô cớ

Giai đoạn phát khởi Giai đoạn sau đó

101.5°
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Translated by: Tuyet Lan Bui



Find this poster in more languages:

at magnuscorp.com/ffs/ebolafacts

Arabic Montenegrin

Armenian Nepali

Bengali Nko

Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese

Mende

This fact sheet may be printed, distributed and used in educational sessions, reports, presentations, displays, and 
for other purposes as long as it is done in accordance with the terms of use specified on the fact sheet license 
page, namely, that (1) the copyright notice and “watermark” are not removed, (2) the fact sheet is not modified, 
and (3) no more than two of these fact sheets are used in any one publication or internet site. Any other use 
requires prior written permission from MAGNUS. The fact sheet bears a watermark to remind users that it may 
not be modified and may be used only as noted above.

www.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
Copyright © 2014, MAGNUS, Walnut, CA




