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BỆNH NHÂN, GIA ĐÌNH, VÀ NGƯỜI THĂM BỆNH 
 
 

 

 
Dấu hiệu màu cam ghi "Đề Phòng Khi Tiếp Xúc Với Người Mắc Bệnh Thương Hàn" 
có để bên ngoài phòng nhằm báo cho các nhân viên, người trong gia đình, và người 
thăm bệnh biết những gì họ có thể làm để giữ cho bệnh nhân được an toàn. 

 

Là bệnh nhân, người trong gia đình, hoặc người thăm bệnh bạn phải cộng tác 
bằng cách: 
▪ Rửa tay sạch bằng xà bông và nước khi bạn đi vào và ra khỏi phòng. 
▪ Gia đình và người thăm bệnh không được ăn trong phòng. 
▪ Hạn chế đi ra ngoài phòng trừ khi được y tá cho phép nhằm tránh lan truyền vi 

trùng bệnh cho các bệnh nhân khác, người thăm bệnh, và nhân viên. 
▪ Yêu cầu bác sĩ và nhân viên rửa tay khi họ đi vào và rời khỏi phòng ngay cả khi 

họ đang đeo bao tay. 
▪ Hạn chế người thăm bệnh chỉ tiếp xúc với người thân. 

 
Bạn sẽ thấy bác sĩ và nhân viên làm những điều sau đây: 
 
Rửa Tay 

▪ Rửa tay trước và sau khi chăm sóc bệnh nhân. 
 
Bao Tay, Áo Choàng, Khẩu Trang, Kiếng Bảo Vệ 

▪ Họ phải đeo bao tay và mặc áo choàng khi ở trong phòng và cởi ra trước khi rời 
khỏi phòng. Họ cũng có thể đeo khẩu trang và kiếng bảo vệ. 

 
Đi Ra Ngoài 

▪ Nếu bệnh nhân cần phải đi ra ngoài phòng để thử nghiệm, nhân viên sẽ giúp bệnh 
nhân mặc vào áo choàng sạch. 

▪ Nhân viên sẽ rửa tay của họ. 

Nếu bạn có thêm thắc mắc về Đề Phòng Khi Tiếp Xúc Với Người  
Mắc Bệnh Thương hàn, hãy hỏi y tá của bạn. 

Đề Phòng Khi Tiếp Xúc Với Người 
Mắc Bệnh Thương Hàn 
 

Bạn hoặc người thân của bạn cần Đề Phòng Khi Tiếp Xúc 
Với Người Mắc Bệnh Thương Hàn. Cách đề phòng này 
ngăn chận tình trạng lây nhiễm giữa các bệnh nhân trong 
bệnh viện. Loại lây nhiễm này thường lan truyền qua việc 
đụng chạm trực tiếp với bệnh nhân hoặc những đồ vật mà 
họ đã đụng chạm. 

 
 

 


