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Trung Quốc – Dịch Cúm Gia cầm (Cúm
Chim)
Các Hội viên sẽ biết rằng tiếp theo đại dịch H5N1 đã cướp đi 332 sinh mạng, một chủng cúm gia
cầm khác (hay "cúm chim") đã được xác định ở Trung Quốc có thể lây nhiễm sang người. Các
virus mới được gọi là H7N9.
Ở miền đông Trung Quốc, đã có báo cáo về hơn 130 trường hợp và 36 trường hợp tử vong từ các
tỉnh An Huy, Phúc Kiến, Hà Nam, Hồ Nam, Giang Tô, Giang Tây, Sơn Đông và Chiết Giang.
Bệnh nhân bị nhiễm bệnh đã tiến triển thành viêm phổi nặng kèm theo sốt, ho và khó thở. Mặc
dù những người cao tuổi và người có hệ miễn dịch yếu dễ bị lây nhiễm vi rút H7N9 hơn, nhưng
người trẻ tuổi cũng bị ảnh hưởng.
Tất cả các báo cáo về H7N9 được giới hạn trong phạm vi Trung Quốc ngoài một trường hợp ở
Đài Loan liên quan đến một khách du lịch trở về từ tỉnh Giang Tô hai tuần trước đó.
Nhiều người trong số các trường hợp được xác nhận có H7N9 đều liên quan đến những người đã
tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống hoặc các động vật khác, hoặc đã tiếp xúc với môi trường như
vậy. Tuy nhiên, theo sau những hạn chế nghiêm ngặt hơn của chính quyền Trung Quốc áp đặt
lên các chợ chim trời, số lượng các trường hợp được báo cáo mắc bệnh hiện nay có vẻ chậm lại.
Tới thời điểm này, các nhà khoa học chưa tìm thấy bằng chứng lây truyền từ người sang người.
Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng thịt gia cầm từ các khu vực bị ảnh hưởng có thể được tiêu
thụ một cách an toàn với điều kiện là nó được xử lý đúng cách và nấu chín, đảm bảo rằng thịt đạt
đến nhiệt độ tối thiểu là 70 º C trong suốt thời gian đó. Thịt vẫn còn màu hồng sau khi được nấu
chín, các sản phẩm thịt tươi sống, tiết canh, trứng sống và trứng luộc lòng đào không nên ăn.
Cần chú trọng đặc biệt việc tuân thủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo rằng thịt
sống không tiếp xúc với các thực phẩm đã được chế biến. Tương tự như vậy, dao và thớt dùng để
thái thịt sống phải để tránh xa các thực phẩm khác, và sau đó phải rửa tay thật kỹ.
Hội khuyến cáo thuyền viên lên bờ tại các cảng Trung Quốc không nên ăn các sản phẩm từ thịt,
đặc biệt là thịt gia cầm, không ăn uống tại các cơ sở có tiêu chuẩn xử lý thực phẩm và nấu ăn có
thể không đảm bảo. Tương tự như vậy, cần phải tránh tham quan các chợ bán gia cầm hoặc động
vật sống.
Thông tin thêm về tình hình hiện nay có thể tìm thấy trên các trang web Tin tức hàng ngày Trung
Quốc Chống Cúm Gia cầm H7N9 và trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Các Hội viên yêu cầu bất kỳ hướng dẫn gì thêm cần liên hệ với Bộ phận Đề phòng và Hạn chế
Tổn thất của Hội.

