
Phục hồi sau cơn bão: Harvey 

 

Giảm nguy cơ nhiễm bệnh sau cơn lũ 
 
Nước ngập lụt và nước đọng có nhiều rủi ro bao gồm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.  Bệnh 
nhân có hệ miễn dịch suy yếu nên theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng. Tìm kiếm 

và chăm sóc ngay lập tức từ bác sĩ gia đình chính hoặc nhóm chăm sóc nếu bạn quan tâm.  

 
Nhiễm trùng đường hô hấp 
Nước đọng và độ ẩm cao có thể làm tăng ẩm mốc 
trong không khí. Những người có hệ miễn dịch suy 
yếu, chẳng hạn như những bệnh nhân đang dùng hóa 
trị, có nhiều khả năng bị nhiễm trùng nấm mốc. Các 
triệu chứng có thể bao gồm khó thở, thở dốc, nghẹt 
mũi, mắt bị kích ứng, thở khò khè, hoặc kích ứng da. 
 
Bệnh đường tiêu hóa do nước gây ra 

Uống nước lụt hoặc ăn thức ăn bị ô nhiễm bởi nước có 
thể dẫn đến tiêu chảy. Tiêu chảy có thể dẫn đến mất 
nước. Sốt hoặc nôn có thể xảy ra cùng với tiêu chảy vì 
do bị nhiễm trùng. 
 
Nhiễm trùng da 
Vi khuẩn và nấm có thể nhiễm vào vết thương khi tiếp 
xúc với nước lụt. Triệu chứng có thể bao gồm đau gia 
tăng hoặc đau ở vết thương, sưng, đỏ và sốt. 
 
Bệnh do muỗi gây ra 
Muỗi có thể tăng lên sau khi ngập lụt. Một số loại muỗi 
có thể lây lan các loại virut như Zika hay West Nile. 
Các triệu chứng của nhiễm trùng có thể bao gồm sốt, 
đau đầu, phát ban, đau khớp hoặc đau cơ. Đôi khi 
bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. 
 
Tìm hiểu thêm: Nước lụt sau thảm hoạ hoặc khẩn 
cấp, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật, 
www.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.html  

 
Ngăn ngừa nhiễm trùng 

 
 
Giữ tay sạch sẽ với việc giặt 
thường xuyên bằng nước sạch và 
xà bông. 
 
Giữ vết thương sạch sẽ và che 
lại. 
 
Hạn chế tiếp xúc với nấm mốc 
và nước ở chỗ lụt. Mang một mặt 
nạ N95 hoặc mặt nạ phẫu thuật khi 
tiếp xúc với môi trường ở nơi có 
thể phát triển nấm mốc. 

 
Tiêm phòng cúm nếu bác sĩ hoặc 
nhóm chăm sóc của bạn đề nghị. 
 
Ngăn ngừa muỗi đốt bằng cách 
mặc áo sơ mi dài tay và quần dài. 
Sử dụng một loại thuốc chống côn 
trùng có trụ sở của Cơ quan Bảo 
vệ Môi trường (EPA). Chất chống 
lại nên có một trong các thành 
phần hoạt chất sau đây: 

DEET, picaridin, IR3535, dầu 

bạch đàn chanh, para-mentan-
diol, hoặc 2-undecanone. 

 
 

 

http://www.cdc.gov/disasters/floods/cleanupwater.html

