
Bức Thư Gửi Đến Các Bạn Lao Động Nước Ngoài 
Các bạn thân mến: 

   Hoan nghênh các bạn đến Đài Loan làm việc, để bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi 

người, chúng tôi cung cấp thông tin dự phòng về triệu chứng nhiễm virus Zika (Zika 

virus infection) để các bạn tham khảo thêm. 

   Triệu chứng nhiễm virus Zika do lây qua muỗi đốt truyền nhiễm, và cũng có thể 

lây qua đường tình dục hoặc truyền nhiễm trực tiếp từ mẹ qua thai nhi, hiện tại khu 

vực lưu hành bệnh dịch bao gồm Trung và Nam Mỹ, Đông Nam Á và Châu Đại 

Dương .v.v. Ở các nước Thái Lan, Philippine, Việt Nam và Indonesia đều đã từng có 

người bị nhiễm virus này. Triệu chứng điển hình khi nhiễm virus này bao gồm sốt, 

đau đầu, nhức khớp, mẩn đỏ và viêm kết mạc, người lớn bình thường có triệu chứng 

nhẹ, nhưng phụ nữ mang thai sau khi nhiễm virus rất có khả năng gây ra chứng teo 

não ở thai nhi hoặc dẫn đến tử vong. 

   Do bởi 80% người nhiễm virus Zika đều không có biểu hiện nhiễm bệnh rõ ràng, 

nhưng người nhiễm virus này vẫn có năng lực làm lan truyền virus, vì thế cần phải 

tránh bị muỗi đốt; khi có quan hệ tình dục, thì phải sử dụng bao cao su, các bạn nữ 

giới cần phải tránh thai .v.v., đều là những phương pháp dự phòng quan trọng. Nếu cơ 

thể bạn xuất hiện các triệu chứng không được thoải mái, xin vui lòng chủ động thông 

báo cho Chủ lao động của bạn để hỗ trợ đưa bạn đến bệnh viện khám bệnh, và thông 

báo cho bác sĩ biết tình hình cư trú trước đây của mình. 

   Chúng tôi vô cùng coi trọng sức khỏe của bạn, và sẽ cung cấp việc khám chữa 

bệnh thích hợp đối với người bệnh nhiễm virus Zika chủ động thông báo và đến bệnh 

viện khám bệnh, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi làm việc của bạn tại Đài 

Loan. Hy vọng rằng bạn với chúng tôi cùng nhau nỗ lực, cùng phòng chống việc lây 

nhiễm virus Zika. 
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