CHỐNG LAI BỆNH VIÊM GAN A
Bắt đầu với bạn
Viêm gan A là bệnh nhiễm trùng
gan lây nhiễm. Loại vi-rút này
được tìm thấy trong phân người
bị nhiễm trùng và thường bị lây
khi tiêu thụ thức ăn hoặc nước
bị ô nhiễm vi-rút.

Hãy rửa tay của bạn
Hãy rửa tay thật kỹ và thường xuyên
bằng xà bông và nước ấm. Rửa tay
thường xuyên có thể giúp bạn tránh
bị bệnh và lây lan bệnh.

Hãy ở nhà nếu bạn
bị bệnh
Bệnh đồng hành với bạn đến bất cứ
nơi nào khi bạn đang bị bệnh. Hãy
ở nhà hoặc kiểm tra với nhà cung
cấp chăm sóc sức khoẻ của bạn khi
cần thiết.

Hãy chủng ngừa
Tiêm chủng cung cấp sự bảo vệ tốt
nhất chống lại căn bệnh này.

Các triệu chứng
nhiễm trùng

VIÊM GAN A
• Sốt
• Mệt mỏi
• Nhức đầu và /hoặc đau
nhức cơ thể
• Ăn mất ngon
• Buồn nôn
• Đau bụng
• Nôn mửa
• Tiêu chảy
• Da và mắt vàng
• Nước tiểu màu sẫm
• Phân màu nhạt

Theo dõi các triệu
chứng
Hãy theo dõi sức khoẻ của bạn và
liên hệ ngay với nhà cung cấp
chăm sóc sức khỏe nếu bạn phát
triển các triệu chứng.

Bạn có tiếp xúc
với người bị Viêm
Gan A không?
Hãy gọi bác sĩ của
bạn ngay
Tiêm phòng hoặc chính globulin miễn
dịch (IG) trong vòng hai tuần đầu sau
khi tiếp xúc có thể cung cấp một số bảo
vệ chống lại bệnh.
Những người xử lý thức ăn chưa
được tiêm phòng phải có xét
nghiệm IgM viêm gan A âm tính
trước khi trở lại làm việc.

Truyền Bệnh
qua đường
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