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Những buổi gặp mặt xã hội, Quan hệ tình
dục an toàn hơn & Bệnh đậu mùa khỉ
BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ LÀ GÌ?
Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp do vi rút đậu mùa khỉ gây ra. Ngày càng có nhiều trường
hợp mắc phải được báo cáo ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu – những khu vực thường không mắc bệnh này.
Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm trùng có thể khiến quý vị gặp các triệu chứng bệnh bao gồm phát ban
(như vết thủy đậu), đôi khi bị bệnh giống như cúm. Vi rút có thể lây lan qua tiếp xúc cá nhân gần gũi, gồm cả
quá trình quan hệ tình dục. Dưới đây là thông tin mới nhất nhằm giúp quý vị đưa ra những lựa chọn sáng suốt
để sống khỏe mạnh ở những nơi có thể lây lan bệnh đậu mùa khỉ.

BỆNH LÂY LAN NHƯ THẾ NÀO?
Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan cho bất kỳ ai qua tiếp xúc gần
gũi, cá nhân hoặc da kề da, bao gồm:

▶

▶
▶
▶

Tiếp xúc da kề da trực tiếp với vết phát ban, vết
loét hoặc vảy đậu mùa khỉ của người mắc đậu
mùa khỉ. Các chuyên gia y tế cho biết rằng đây
hiện là cách lây lan bệnh đậu mùa khỉ phổ biến
nhất tại Hoa Kỳ.
Tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu như quần áo,
ga giường hoặc khăn tắm đã được người mắc
bệnh đậu mùa khỉ dùng.
Tiếp xúc gần gũi với các giọt bắn từ đường hô
hấp hoặc với nước bọt trong khi hôn và tiếp xúc
da kề da kéo dài với người mắc bệnh đậu mùa
khỉ.
Thai phụ có thể lây lan vi rút sang thai nhi trong
thời kỳ mang thai.

BỆNH KHÔNG LÂY LAN NHƯ THẾ
NÀO?
▶ Chưa xác định được khả năng tồn tại trong không
▶

▶
▶

Vẫn chưa chứng minh được rằng bệnh có thể lây
lan qua hoạt động nói chuyện tình cờ, đi bộ cùng
người mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc chạm vào các
vật dụng như tay nắm cửa.

CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH
LÀ GÌ?
▶
▶

Những kiểu tiếp xúc này có thể xảy ra trong lúc:

▶

khí của vi rút và vi rút này không lây lan trong
khoảng thời gian ngắn khi chia sẻ không gian hít
thở với người mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thường bắt
đầu trong vòng hai tuần sau khi tiếp xúc với vi rút.
Đa số những người mắc bệnh đậu mùa khỉ sẽ bị
phát ban hoặc lở loét. Một số người bị phát ban
hoặc lở loét trước khi (hoặc không) có triệu chứng
giống như cúm.

■

Quan hệ tình dục qua đường miệng, hậu môn và
âm đạo hoặc chạm vào bộ phận sinh dục (dương
vật, tinh hoàn, môi âm hộ và âm đạo) hoặc hậu
môn của người mắc bệnh đậu mùa khỉ.

■

Ôm, mát xa và hôn.
Trong khi quan hệ tình dục, chạm vào vải và đồ
vật mà người mắc bệnh đậu mùa khỉ đã dùng
nhưng chưa được khử trùng, như ga giường,
khăn tắm, ái vật và đồ chơi tình dục.

■

▶

Những triệu chứng giống như cúm có thể bao
gồm: sốt, đau đầu, đau cơ và đau lưng, sưng
hạch, cảm lạnh, mệt mỏi.
Phát ban hoặc vết loét có thể xuất hiện ở tay,
chân, ngực, mặt, dương vật, bên trong hoặc
trên miệng, âm đạo và hậu môn.
Các vết loét có thể trông giống như mụn nhọt
hoặc mụn nước và có thể đau hoặc ngứa.
Chúng sẽ trải qua một số giai đoạn, bao gồm
cả đóng vảy, trước khi lành.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan từ khi các triệu
chứng bắt đầu cho đến khi tất cả các vết loét,
gồm cả vảy lành lại và một lớp da mới hình thành.
Quá trình này có thể diễn ra trong vài tuần.

Những buổi gặp mặt xã hội, Quan hệ tình dục an toàn hơn & Bệnh đậu mùa khỉ
Làm sao để giảm khả năng mắc bệnh đậu mùa khỉ ở các buổi gặp mặt (như các
buổi nhạc hội, buổi tiệc, câu lạc bộ và lễ hội) với tiếp xúc gần gũi, cá nhân hoặc
da kề da?

▶
▶

▶

▶

Cân nhắc tần suất có thể xảy ra tiếp xúc gần gũi, cá nhân và
da kề da ở mọi buổi gặp mặt hoặc sự kiện.
Các buổi gặp mặt hoặc sự kiện mà mọi người mặc đầy đủ
quần áo và không có khả năng xảy ra tiếp xúc da kề da sẽ an
toàn hơn (ít có khả năng lây lan bệnh đậu mùa khỉ hơn). Hãy
lưu tâm tới các hoạt động như hôn, ôm, mát xa hoặc quan hệ
tình dục vì chúng có thể lây lan bệnh đậu mùa khỉ.

Nếu quý vị cảm thấy không khỏe hoặc có bất
kỳ vết phát ban hay vết loét nào, đừng tham

Với những buổi gặp mặt mà người tham gia mặc ít quần áo,
đồng thời có tiếp xúc trực tiếp, cá nhân, da kề da thì sẽ có
khả năng lây lan bệnh đậu mùa khỉ. Hãy tránh mọi vết phát
ban hoặc vết loét quý vị thấy ở người khác, đồng thời giảm
thiểu tiếp xúc da kề da khi có thể.

gia bất kỳ buổi gặp mặt nào và gọi điện cho
nhà cung cấp chăm sóc y tế. Nếu không có
nhà cung cấp hoặc bảo hiểm y tế, hãy truy cập

Những không gian mà người trong đó mặc rất ít hoặc không
mặc quần áo, đồng thời có khả năng xảy ra quan hệ tình dục,
như nhà kho, nhà tắm hơi hay câu lạc bộ tình dục, sẽ có khả
năng cao lây lan bệnh đậu mùa khỉ.

https://health.maryland.gov/CSTIP/local
để tìm một cơ sở y tế gần quý vị.

Làm sao để giảm khả năng mắc bệnh đậu mùa khỉ trong khi quan hệ tình dục?
▶
▶

Cho vợ/chồng quý vị biết về mọi tình trạng bệnh tật gần đây.

▶

Nếu quý vị hoặc vợ/chồng quý vị vừa bị ốm gần đây, đang bị
ốm hoặc có vết phát ban hay vết loét mới, đừng tiếp xúc gần
gũi, cá nhân, bao gồm quan hệ tình dục qua đường miệng,
âm đạo hay hậu môn, đồng thời gọi điện cho nhà cung cấp
chăm sóc y tế.

▶

Cẩn thận với các vết phát ban hoặc vết loét mới trên cơ thể
vợ/chồng quý vị, bao gồm các bộ phận sinh dục (dương vật,
tinh hoàn, môi âm hộ và âm đạo) và hậu môn.

Nếu quý vị hoặc vợ/chồng quý vị mắc bệnh đậu mùa khỉ,
cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác là không tiếp
xúc gần gũi, cá nhân, bao gồm quan hệ tình dục qua đường
miệng, hậu môn hoặc âm đạo trong khi đang bị ốm, đặc biệt
là khi quý vị hoặc vợ/chồng quý vị có bất kỳ vết phát ban hay
vết loét nào. Không dùng chung các vật dụng như ga giường,
khăn tắm, ái vật, đồ chơi tình dục và bàn chải đánh răng.

Nếu quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị mắc (hoặc cho rằng mình
có thể đã mắc) bệnh đậu mùa khỉ, nhưng vẫn quyết định quan
hệ tình dục, sau đây là cách để quý vị giảm khả năng lây lan vi
rút:

▶
▶

Quan hệ tình dục ảo mà không tiếp xúc trực tiếp.

▶

Giảm tiếp xúc da kề da qua việc quan hệ tình dục khi vẫn
mặc quần áo hoặc che đi mọi vết phát bạn hay vết loét.

▶
▶
▶

Cùng nhau thủ dâm ở khoảng cách tối thiểu 6 foot, mà không
chạm vào nhau.

Tránh hôn.
Rửa tay, ái vật, đồ chơi tình dục và mọi đồ vải (ga giường,
khăn tắm, quần áo) sau khi quan hệ tình dục.
Tìm mẹo hữu ích để vệ sinh đồ chơi tình dục ở
https://tinyurl.com/ybstmemu.
Hạn chế số lượng đối tác quan hệ tình dục để giảm khả năng
lây lan bệnh đậu mùa khỉ.

Nếu có nhà cung cấp chăm sóc y tế nào cho quý vị biết rằng quý vị mắc bệnh đậu mùa khỉ, quý vị có thể được
hỏi về những người mà quý vị đã từng tiếp xúc gần gũi, cá nhân hoặc tình dục trong vòng 21 ngày gần đây. Điều
này nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng quét mã này
hoặc truy cập health.maryland.gov/monkeypox
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