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Thông Báo Cho Phụ Huynh Về Bệnh Chí Rận 

Notice to Parent, Pediculosis 
 
 
________Phòng/ Lớp /Room/Grade  
________________________Tên Phụ Huynh/Giám Hộ /Name of Parent/Guardian： 
 
Sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện tóc của con quí vị có chí (trứng chí) 
• Việc có chí không phải là 1 điều đáng xấu hổ và cũng không có nghĩa là con quí vị ở dơ. 
• Chí rận không mang đến bệnh tật. 
• Chí rận lây sang người khác và phải được lập tức giải quyết.  
 
Con của quí vị chỉ được đi học trở lại khi nào em được chữa cho hết chí trên đầu! 
 
Người lớn trong gia đình phải dẫn em đến trường và chỉ cho nhân viên nhà trường thấy là em đã được chữa hết 
chí. Vị này sẽ kiểm tra tóc của em lại 1 lần nữa.   
 
Việc Xử Lý Nạn Chí Rận  
 
1.Quí vị có thể mua thuốc diệt chí tại các tiệm thuốc tây hoặc tại tiệm thực phẩm về sức khỏe. Quí vị cũng có 
thể lấy toa bác sĩ để mua thuốc. 
2.Quí vị nên làm đúng theo lời chỉ dẫn trên hộp thuốc! 
3.Kiểm tra mọi người trong nhà xem có ai bị lây chí hay không. Chữa những người đó cùng một lượt. 
4. Để ngừa việc có chí lại tái diễn, cách tốt nhất là cách dùng lược dày để chải cho hết trứng hoặc dùng móng 
tay tước trứng chí ra.  
 
Dọn dẹp nhà cửa và đồ dùng trong nhà sạch sẽ 
 
Tất cả những vật dụng nào đụng đến đầu và vai đều có thể bị chí lây sang và nên được giặt tẩy như sau: 
 
1.Tất cả dây ruy băng cột tóc, cột nón, khăn quàng cổ, quần áo, đồ ngủ, khăn lau, vải trải giường và mền đều 
phải được đem vào máy giặt bằng nước nóng và sau đó cho vào máy xấy ít nhất là 20 phút.  
2.Nên đem đi giặt hấp hoặc đưa vào bao ny lông và hàn kín lại trong vòng 2 tuần những đồ dùng nào không thể 
giặt được như là các con thú nhồi bông hoặc gối nằm.   
3.Nên ngâm và rửa bằng nước thật nóng lược và bàn chải tóc.  
4.Hút bụi khắp nhà kể cả thảm, nệm, bàn ghế bọc da và ghế ngồi trên xe cho trẻ em.  
 
 
Y Tá CóBằng /Certified School Nurse _______________________ Ngày /Date ________________ 
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