Sự gia tăng bệnh sởi, ho gà gợi ý nhắc nhở: Hãy
chích ngừa cho con em của quý vị
Một sự gia tăng gần đây trong các trường hợp các trẻ em mắc bệnh sởi và ho gà ở khu vực
Portland nhắc nhở các gia đình phải cho các con em chích ngừa cập nhật theo đúng thời hạn.
Các học sinh trong Sở Học Chánh Portland bắt buộc chích ngừa do tiểu bang Oregon đặt ra
immunization requirements set by the state of Oregon. Danh sách bắt buộc của tiểu bang bao
gồm chích ngừa bệnh sởi, được chỉ định là MMR và ho gà (còn được gọi là pertussis), được chỉ
định là DTaP hoặc Tdap.
“Vắc-xin tăng cường sự phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật và giúp các trẻ em
khỏe mạnh để đi học,” Cô Jennifer Vines, Phó Giám đốc Y tế Hạt Multnomah, đã viết trong một
tin nhắn cho các gia đình.
Cô Vines cũng nhắc nhở các gia đình rằng các học sinh và nhân viên chưa được chích ngừa bịnh
sởi và tiếp xúc với căn bệnh này sẽ được yêu cầu không đến trường trong 21 ngày.
Các phụ huynh muốn biết thêm thông tin về chích ngừa có thể tham dự các hội thảo cộng đồng
miễn phí free community workshops given by Boost Oregon. Buổi hội thảo kế tiếp:
Khi nào: Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 10, 2-4 giờ chiều
Địa điểm: Thư viện Hạt Multnomah, Woodstock (6008 SE 49th Ave)
Các học sinh trong PPS có thể được chích ngừa miễn phí tại các các trung tâm y tế học sinh
student health centers trong toàn sở học chánh. Các gia đình cũng nên nhớ rằng ngày không
được đi học nếu chưa có chích ngừa trong năm học này là Thứ Tư, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2020.
Các học sinh không cập nhật với việc chích ngừa trước ngày đó sẽ không được đi học trừ khi họ
được miễn chích ngừa. Thông tin thêm có sẵn trên trang web Multnomah County’s School
Immunizations webpage.
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