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Phát ban hoặc thương tổn
Sốt
Đau đầu
Đau nhức cơ và đau lưng
Sưng hạch bạch huyết
Ớn lạnh
Kiệt sức
Đau họng, nghẹt mũi hoặc ho

Triệu chứng của người nhiễm MPV 

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của quý vị

Tránh tiếp xúc gần gũi, thân mật với người
khác

Tránh tiếp xúc gần với vật nuôi hoặc động vật
khác

Tờ Thông Tin về Bệnh Đậu Mùa Khỉ
Bệnh đậu mùa khỉ (MPV) là một căn bệnh hiếm gặp, xảy ra khi người bệnh bị nhiễm vi-rút đậu
mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ thường không dẫn đến tử vong. Tại thời điểm này, nguy cơ mà MPV
gây ra cho cộng đồng đang ở mức thấp. Tuy nhiên, bất kỳ ai tiếp xúc gần với người bị MPV đều có
thể mắc bệnh này và do đó nên thực hiện các bước để tự bảo vệ bản thân. Các triệu chứng của
MPV có thể xuất hiện từ 3 đến 20 ngày sau khi nhiễm bệnh; bệnh thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần.

Bệnh lan truyền như thế nào 

Tiếp xúc trực tiếp với phát ban, vảy hoặc chất
dịch từ cơ thể mang bệnh

Tiếp xúc trực tiếp với các vật dụng đã từng
chạm vào vết phát ban hoặc chất dịch cơ thể
của người nhiễm bệnh như bộ đồ giường, quần
áo hoặc dụng cụ ăn uống

Tiếp xúc trực tiếp kéo dài với người nhiễm
bệnh, chẳng hạn như thông qua các hoạt động
hôn, âu yếm hoặc quan hệ tình dục

MPV lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với người hoặc
động vật bị nhiễm bệnh, hoặc với các vật liệu hay
đồ vật dính vi-rút. Bất kỳ ai cũng có thể lây lan vi-rút.
Vi-rút lan truyền qua:

Phòng ngừa
Tránh tiếp xúc gần, da kề da với những
người có tình trạng phát ban giống như MPV

Không cầm hoặc chạm vào các đồ vật mà
người nhiễm MPV đã chạm vào trước đó

Không dùng chung dụng cụ ăn uống hoặc cốc
với người nhiễm MPV

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và
nước hoặc sử dụng chất khử trùng tay có cồn

Điều trị

Có thể sử dụng các loại thuốc kháng vi-rút và
vắc-xin chống lại căn bệnh đậu mùa để phòng
ngừa và điều trị cho người nhiễm vi-rút đậu mùa
khỉ.

Vắc-xin có thể có hiệu quả trong việc bảo vệ mọi
người trước căn bệnh MPV cả trước hoặc sau
khi phơi nhiễm, tuy nhiên người nhiễm nên được
tiêm trong vòng 4 ngày sau phơi nhiễm để mang
lại hiệu quả ngăn ngừa bệnh cao nhất.

Không có phương pháp điều trị cụ thể cho căn bệnh
MPV.

Quý vị cần làm gì nếu cho rằng
mình đã phơi nhiễm với MPV

Nếu quý vị mới bị phát ban hoặc
bị phát ban không rõ nguyên nhân

Cách ly với những người khác

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của quý vị

Xét nghiệm MPV

Thông tin do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh cung cấp. 
Để biết thêm thông tin, truy cập  www.cdc.gov/monkeypox.

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html

