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Kính gởi Cha mẹ/Người giám hộ: 
 
Về việc: Giảm sự Lây lan của Vi-rút gây Bệnh Đường Hô hấp  
 

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, đã có sự gia tăng của các loại vi-rút gây bệnh đường hô hấp 
ở trẻ em bao gồm Vi-rút Hợp bào Hô hấp (Respiratory Syncytial Virus - RSV), Cúm và 
COVID-19. Ba loại vi-rút này đã được gọi là "Bộ ba Mối đe dọa" ("Triple Threat") vì chúng 
có thể gây bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là cho trẻ em dưới năm tuổi, người cao tuổi và 
những người có các bệnh trạng. 
  
Gần đây, số trẻ em nhập viện do nhiễm một hoặc nhiều loại vi-rút này cao hơn bình thường. 
Cơ quan Y tế Công cộng Toronto đặc biệt khuyến nghị thực hiện các lớp bảo vệ để giúp 

giữ an toàn cho trẻ em và những người khác:  
 

 Đeo khẩu trang: Đeo khẩu trang vừa khít ở các địa điểm công cộng trong nhà, bao 

gồm tại các trường học và cơ sở giữ trẻ. Trẻ em dưới 2 tuổi và những người được 
miễn trừ y tế không được khuyến nghị đeo khẩu trang.   
 

 Chủng ngừa: Tất cả những người từ 6 tháng tuổi trở lên đều nên tiêm đầy đủ các 
loại vắc-xin ngừa COVID-19, bao gồm liều nhắc lại vào mùa thu cho tất cả những 
người từ 5 tuổi trở lên và một loại vắc-xin ngừa bệnh cúm vào mùa thu. Tất cả 
những người từ 5 tuổi trở lên đều có thể nhận liều nhắc lại ngừa COVID-19 và vắc-
xin ngừa bệnh cúm của mình cùng lúc một cách an toàn.  

 

 Ở nhà nếu bị bệnh: Hoàn thành bản kiểm tra triệu chứng hàng ngày này cho con 

quý vị. Giữ con quý vị ở nhà, ngay cả khi có các triệu chứng nhẹ, và cho đến khi trẻ 
cảm thấy khỏe hơn. 

 

 Vệ sinh tay: Sử dụng chất khử trùng tay hoặc rửa tay thường xuyên. 
 

 Vệ sinh các bề mặt: Thường xuyên vệ sinh các bề mặt thường có người chạm vào . 
 

Gọi số 811 hoặc nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của con quý vị nếu quý vị 
có thắc mắc về sức khỏe của con mình. Nếu con quý vị bị bệnh, quý vị có thể tìm thông tin 
về cách chăm sóc trẻ tại đây.  
 

Tất cả chúng ta đều có thể chăm sóc gia đình và cộng đồng trường học của mình bằng 
cách giảm sự lây lan của vi-rút đường hô hấp. Khi chúng ta giảm sự lây lan, chúng ta cũng 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain
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giúp đảm bảo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta tiếp tục có khả năng chăm 
sóc người bệnh.    
 
Trân trọng,  

 
Nicole Welch 
Giám đốc Bộ phận Ứng phó dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên và Giám đốc Điều dưỡng 


