Social Media Messages for Measles
(Vietnamese)
Bài đăng trên Facebook
Theo dõi các triệu chứng và dấu hiệu bệnh sởi để theo dõi trong vài tuần sắp tới. Các
triệu chứng của bệnh sởi bao gồm sốt, ho, chảy nước mũi và mắt đỏ kèm theo phát
ban đỏ thường thường phát triển trên mặt và cổ và lan ra trên cơ thể. Hãy cảnh giác với
những triệu chứng này cho đến ngày [insert date based on incubation period]. http://
www.cdc.gov/measles/
Con của quý vị có nguy cơ mắc bệnh sởi nếu bé chưa bao giờ mắc bệnh hoặc chưa
bao giờ được chủng ngừa bệnh sởi. Điều này cũng đúng đối với bất kỳ người lớn
hoặc trẻ em nào trong gia đình của quý vị mà chưa bao giờ bị bệnh sởi hoặc được
tiêm chủng nếu những cá nhân này bị phơi nhiễm bởi người bị bệnh sởi. Liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của quý vị để được chủng ngừa càng sớm
càng tốt. https://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/VaccinesImmunization/
GettingImmunized/Pages/children.aspx

Bài đăng trên Twitter
#Measles (bệnh sởi) đang gia tăng ở Mỹ. Vui lòng kiểm tra tình trạng tiêm chủng của gia
đình để giữ cho họ được an toàn và khỏe mạnh. http://www.cdc.gov/measles/
Chủng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình quý vị và những người khác khỏi
bị bệnh sởi. #vaccineswork https://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/
VaccinesImmunization/GettingImmunized/Pages/children.aspx
#Measles chỉ là vì đi trên một chuyến máy bay. https://www.cdc.gov/measles/travelers.html
#Measles đang quay trở lại. Hãy nghe về cuộc chiến đấu của một gia đình chống lại căn
bệnh truyền nhiễm cao độ này: http://www.nhs.uk/video/pages/measles-rachel.aspx
Quý vị có thắc mắc về nguy cơ và lợi ích của việc chủng ngừa vắc-xin sởi không?
http://www.immunize.org/catg.d/p4209.pdf

Video về việc phòng chống
•

Tiêm chủng và Phòng ngừa Bệnh Sởi
https://www.youtube.com/watch?v=mv9LILA8s5M

•

Podcast Vắc-xin Giúp Bảo vệ Chúng ta / PSA cho trẻ em (bản chuyển âm có sẵn)
Tiếng Anh: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8628202
Tiếng Tây Ban Nha: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8630647
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