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Trường Công Lập Wichita 
BAN Y TẾ 

 
Thông Tin về Bệnh Chấy Rận (Chí) dành cho Phụ Huynh 

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi thấy số lượng học sinh bị chấy (chí) sau kỳ nghỉ (ví dụ: nghỉ 
thu, nghỉ đông, nghỉ xuân hoặc nghỉ hè) thường tăng lên.  

Trường Công lập Wichita làm theo hướng dẫn của KDHE và Cẩm Nang về các Bệnh 
Lây Nhiễm trong Lớp Học ở Kansas tại trang web 
http://www.kdheks.gov/epi/download/Kansas_Classroom_Handbook_of_Communicable
_Diseases.pdf.  Các quy định của Kansas không yêu cầu học sinh có chấy (chí) hoặc 
trứng chấy bị loại khỏi trường học hoặc các cơ sở chăm sóc trẻ em. Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Y tá 
Quốc gia ủng hộ rằng trẻ em không nên bị loại khỏi trường học do chấy hoặc trứng 
chấy. 

 

Điều gì xảy ra khi một học sinh có chấy ở trường? 

 Khi giáo viên nhận thấy rằng một học sinh có bọ sống hoặc học sinh đang gãi 
đầu, cổ hoặc tai, họ có thể gửi học sinh đến y tá của trường để kiểm tra chấy. 

 Nếu y tá tìm thấy chấy sống trên học sinh, y tá sẽ liên lạc với phụ huynh qua 
điện thoại để báo họ biết. 

 Y tá sẽ giải thích rằng học sinh có thể ở lại trường cho đến cuối ngày và nên 
được điều trị chấy trước khi quay trở lại trường. Nếu cha mẹ chọn đón con mình 
ngay để có thể bắt đầu điều trị chấy, họ có thể làm như vậy. 

 Trong những trường hợp đặc biệt, khi học sinh quá khó chịu hoặc mất tập trung 
ở trường vì bị nhiễm chấy, y tá có thể yêu cầu phụ huynh đến đón con sớm. 

 Chúng tôi không kiểm tra chấy cho toàn bộ học sinh hoặc cả lớp học. 

 Mỗi khi học sinh bị phát hiện có chấy, chúng tôi không gởi thông báo chấy về 
nhà.    

 

Truy cập trang web Dịch vụ Y tế tại https://www.usd259.org/healthservice để tìm hiểu 
thêm về chấy rận, thông tin và tài liệu để hỗ trợ thủ tục giải quyết chấy của chúng tôi.  
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