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THÔNG BÁO
Về việc Phòng chống dịch bệnh viêm da tiếp xúc côn trùng

Hiện nay thời tiết bước vào mùa mưa, thời điểm để côn trùng sinh sôi phát
triển. Ký Túc xá chúng ta với khuôn viên rộng, xung quanh có các bãi cỏ, hồ
nước, công trình đang xây dựng là môi trường lý tưởng để côn trùng trú ẩn và
phát triển đặc biệt là kiến Ba Khoang.
Nhằm giúp các bạn , CBCNV viên chủ động phòng ngừa những ảnh hưởng
về sức khỏe do côn trùng gây ra Trạm y tế khuyến cáo CBCNV, sinh viên thực
hiện:
- Thường xuyên dọn dẹp phòng ở gọn gàng, ngăn nắp.
- Đóng các cửa sổ vào buổi tối.
- Ngủ phải mắc màn, trước khi ngủ phải làm sạch giường chiếu, chăn màn.
- Tránh đập quệt khi có cảm giác vướng trên da mà phải rửa bằng nước sạch.
- Kiểm tra khăn mặt và đồ dùng trước khi tắm.
- Khi thấy có tổn thương ở da như đám da màu đỏ hình dài như vết cào, vết
xước…đến Trạm y tế để được khám và điều trị.
Để tìm hiểu thêm thông tin về bệnh viêm da tiếp xúc côn trùng, các bạn sinh
viên vui lòng xem thêm thông tin trên trang web, thông báo dán ở các bảng tin
mỗi tòa nhà ; tờ rơi phát tại các phòng ở sinh viên hoặc liên hệ nhân viên y tế ở
Trạm y tế Khu A – Khu B.
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