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Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ: 

  
Gần đây chúng tôi đã tìm thấy một số rệp tại những địa điểm khác nhau trong tòa nhà chính của trường. Để 

đối phó với vấn đề này, một số khu vực phát hiện có rệp tại tòa nhà chính đã được xịt thuốc và / hoặc hút 

bụi HEPPA để tiêu diệt gần đây nhất là hôm thứ hai. Để giải quyết vấn đề, việc xịt thuốc diệt rệp sẽ được 

thực hiện nhiều hơn trong tuần này. 

  

Rệp là một mối phiền toái, nhưng vết cắn của chúng được biết là không lây lan bệnh. Rệp thường hoạt động 

vào ban đêm và hút máu người. Lúc đầu vết cắn không đau, nhưng nó có thể bị sưng và ngứa, giống như bị 

muỗi đốt. Hãy để ý đến những vết cắn mọc thành cụm hoặc thành hàng trên cơ thể. Nếu quý vị quan tâm 

đến sức khỏe của bản thân hoặc của con em quý vị, xin vui lòng liên lạc với bác sĩ. 

  

Chúng ta không thể xác định được nguồn gốc của rệp nhưng rệp có thể được tìm thấy ở nhiều nơi như trong 

khách sạn, trên máy bay, và trong rạp chiếu phim. Mặc dù ít có trường hợp rệp phát triển trong trường học 

nhưng Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ tiến hành kiểm tra và, nếu cần, sẽ thực hiện một kế hoạch quản lý dịch 

hại tại những khu vực đã tìm thấy rệp. 

  

Trường Tiểu Học Olney sẽ tiếp tục làm việc để phát hiện rệp và sẽ kiểm tra toàn bộ trường. 

  

Hãy liên hệ với bác sĩ để được chăm sóc và điều trị thích hợp đối với việc bị rệp cắn. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến rệp tại trường của mình, xin vui lòng liên hệ với Thầy Hiệu 

Trưởng Del N. Jones. 

   
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về rệp tại nhà của quý vị, xin liên lạc Phòng Y Tế Công Cộng Thành Phố 

Phildelphia số 215-685-9009, hoặc đọc trang web: 
http://www.phila.gov/health/pdfs/BED_BUGS.pdf 
  
Trân Trọng Kính Chào, 
  
Hiệu Trưởng 
Thầy Del N. Jones 
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