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Bệnh Do Vi Rút Ebola (EVD), sốt xuất huyết Ebola (EHF), hoặc chỉ đơn giản là Ebola, là  một 
bệnh ở người và các động vật có vú khác do vi rút ebola gây ra, và lần đầu tiên xuất hiện ở người 
năm 1976.  Nạn dịch Ebola 2014 là lớn nhất trong lịch sử, gây thiệt hại cho ba nước ở Tây Phi, 
cụ thể là Sierra Leone, Guinea và Liberia. 

Phòng Y Tế DC và các đối tác đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa đảm bảo Hoa Thịnh 
Đốn được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó khi có trường hợp bệnh xảy ra.  Chúng tôi làm việc tích 
cực với các đối tác cộng đồng cũng như các nhà thương, phòng khám, phòng xét nghiệm và các 
cơ sở y tế  khác trong toàn thành phố.  Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên 
bang và quốc tế bao gồm Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), Nhà Trắng, Phòng Dịch Vụ 
Y Tế và Con Người (HHS), Hiệp Hội Nhà Thương, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Tổ Chức Y 
Tế Pan American (PAHO), Hiệp Hội Thương Mại, và các tổ chức khác để chia sẻ các biện pháp 
tốt nhất nhằm kiểm soát bệnh dịch và hạn chế lây lan. 

Các Yếu Tố Quan Trọng cần lưu ý để hiểu hơn về Ebola: 

• Ebola không xuất phát từ Hoa Kỳ 
• Không có trường hợp nào bị bệnh Ebola ở Hoa Thịnh Đốn 
• Hoa Thịnh Đốn có đủ thiết bị và được chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các vấn nạn y tế 

công cộng như Ebola 
• Ebola không lan truyền qua không khí và không thể bị lây như cảm cúm 

Chúng tôi cung cấp thông tin giáo dục và kỹ thuật để giúp quí vị hiểu hơn về Ebola.  Chúng tôi 
cũng cung cấp đường dẫn tới trang mạng của các cơ quan đối tác để bổ sung thông tin hỗ trợ trên 
trang mạng DOH.  Chúng tôi khuyến khích quí vị nên chích ngừa vắc xin cúm và bổ sung chích 
ngừa để bảo vệ bản thân tốt hơn nữa.  

Xin quí vị hãy yên tâm rằng chúng tôi luôn ở tiền tuyến bảo vệ y tế và sức khỏe của người dân 
Hoa Thịnh Đốn cũng như những ai làm việc và  vui chơi tại thành phố của chúng ta. 
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