Thông Báo Phơi Nhiễm dành cho Gia Đình ‐ Chí

Quý Gia Đình Thân Mến,
Con của quý vị có thể có chí tại Head Start/Trung Tâm ECEAP. Loại côn trùng có màu nâu nhạt với kích thước
khoảng bằng con kiến nhỏ, hút máu từ da đầu.
Những triệu chứng là gì? Ngứa da đầu và/hoặc cổ. Những điều quý vị nên tìm kiếm là những đốm trắng nhỏ
trên tóc. Đó là trứng rận hoặc trứng sinh ra chí. Chúng là những mẩu trắng nhỏ hình quả hạnh bám chặt vào tóc
ngay gần da đầu. Chúng trông như gàu nhưng không thể dùng ngón tay phủi đi. Để chúng rớt xuống, quý vị phải
dùng móng tay gỡ chúng ra và vuốt chúng xuống theo thân tóc.
Bệnh lây lan như thế nào? Tiếp xúc trực tiếp với tóc của người bị chí. Dùng chung lược, chăn, nón, hoặc khăn
trải giường. Cất giữ đồ vật bị nhiễm bẩn với đồ vật sạch.
Các triệu chứng khởi phát khi nào? 1‐5 ngày sau khi tiếp xúc với người bị chí hoặc đồ vật bị nhiễm bẩn.
Có cần cho trẻ ở nhà không? Có, cho đến khi điều trị xong và tất cả trứng rận (trứng) được loại bỏ khỏi
thân tóc.
Nếu quý vị nghi ngờ con của quý vị bị chí, hãy gọi cho bác sĩ của quý vị để được tư vấn về cách điều trị và
thông báo với giáo viên Head Start/ECEAP của con quý vị. Vui lòng kiểm tra con của quý vị hàng tuần trong
vòng một tháng. Xem xét đặc biệt cẩn thận ở các vùng phía sau và trên trán và ở gáy.
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