JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM PEDICULOSIS REFERRAL FORM
TY HỌC CHÁNH QUẬN JEFFERSON MẪU THAM KHẢO TRỊ CHÍ RẬN

HỌC SINH: _________________________________________ NGÀY: _______________________
Kính thưa Phụ huynh/Người Giám hộ:
Con của quý vị vừa bị phát giác đầu của em có chí. Đây là một sự lây truyền chí từ một người sang một
người khác trong thời gian ngắn. Để ngăn ngừa chí có thể lây ra cho cả trường học, tình trạng trị chí phải
được áp dụng tức khắc. Quý vị có thể tham khảo với bác sĩ hoặc làm theo những đề nghị dưới đây. (ĐỂ
CHO CON CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC NHẬN ĐI HỌC TRỞ LẠI, QUÝ PHỤ HUYNH PHẢI HOÀN
TẤT, KÝ TÊN, VÀ ĐỀ NGÀY TRONG THƯ CỦA PHỤ HUYNH ĐÍNH KÈM, GIAO HOÀN
NHỮNG VĂN KIỆN ĐÃ KÝ TÊN CHO TRƯỜNG HỌC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI)
1. TIN TỨC QUAN TRỌNG
A. Có rất nhiều thuốc trị chí bày bán tại các quầy của tiệm thuốc. Quý vị có thể gọi bác sĩ để
cho toa.
B. Kiểm soát tất cả mọi người trong nhà để xem có chí hoặc trứng chí. Chỉ trị những người
đầu có chí.
C. Đầu tiên gọi cho bác sĩ nếu quý phụ huynh đang có thai, đang được điều trị, bị dị ứng,
hoặc suyễn, kinh phong hoặc có trứng trong lông mày hoặc lông mi. Thuốc chí không
được dùng cho trẻ em dưới ba tuổi.
2. PHƯƠNG PHÁP TRỊ CHÍ
A. Theo sự chỉ dẫn trên nắp hộp, thật cẩn thận khi dùng thuốc trên bồn rửa mặt (không được
dùng trong bồn tắm). Che mắt bằng giẻ lau.
B. Tước bỏ trứng bằng móng tay, lược dầy, nhíp hoặc nhổ sợi tóc có dính trứng chí.
C. Phải trị liên tục từ 7 đến 10 ngày để giết chí mới nở.
3. TRỊ CHÍ Ở NHÀ
A. Giặt tất cả quần áo, khăn lau, khăn trãi gường của người có chí bằng nước nóng và xấy
thật nóng. Lược và bàn chải phải luộc bằng nước nóng từ 5 đến 10 phút hoặc ngâm trong
loại xà bông sát trùng trong 30 phút.
B. Tẩy khô tất cả quần áo hoặc nón không thể giặt được.
C. Hút bụi là đường lối an toàn và tốt nhất để kiểm soát chí trong nệm, thảm, bàn ghế và thú
nhồi bông.
D. Đặt những vật dụng không thể giặt được hoặc những vật khó giặt hoặc hút bụi trong một
túi nylon thật kín trong vòng 2 tuần.
E. Tiếp tục kiểm soát mọi người trong nhà mỗi ngày trong 2 hoặc 3 tuần lễ.
GHI CHÚ: - Ai cũng có thể lây chí từ người khác hoặc bằng dùng chung những vật tiếp xúc với đầu, cổ
hoặc vai (thí dụ: lược, bàn chải, nón, áo khoác, khăn…) Kiểm soát đều đặn là phương pháp tốt nhất ngăn
ngừa đặc biệt cho trẻ con thường than phiền ngứa da đầu hoặc thường xuyên gãi đầu.
Kính thư,
Hiệu trưởng/ Chỉ định viên

