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Bùng phát dịch bệnh và chất độc 

 
Các tác nhân khủng bố sinh học  
 
Khủng bố sinh học 
 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật) định 
nghĩa khủng bố sinh học là khủng bố liên quan đến việc cố ý lan truyền vi-rút, vi khuẩn hoặc các vi trùng 
khác có thể gây bệnh hoặc giết người, vật nuôi hoặc mùa màng. 
 
Kể từ khi có những lá thư chứa vi khuẩn bệnh than vào năm 2011, Chicago Department of Public Health 
(Sở Y tế Công cộng Chicago) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang 
để theo dõi và phòng bị cho sự cố khủng  bố sinh học để bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của người dân. 
 
Nhấp vào đây để có thêm thông tin về các tác nhân khủng bố sinh học cụ thể.  

 
 
Đại dịch cúm 
 
World Health Organization (WHO, Tổ chức Y tế Thế giới) ước tính rằng mỗi năm cúm ảnh hưởng đến từ 
3 đến 5 triệu người trên thế giới.  Tại Hoa Kỳ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật) ước tính có tới 49,000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến cúm. 
 CDC mô tả đại dịch cúm là “sự bùng phát toàn cầu của một vi-rút cúm A mới ... có khả năng lây nhiễm 
cho con người một cách dễ dàng và lây lan từ người này sang người một cách nhanh chóng và liên tục." 
  
 
Quý vị có thể làm gì để bảo vệ bản thân và gia đình? 
• Thực hành các quy ước khi ho và hắt hơi 
• Rửa tay thường xuyên 
• Hãy ở nhà, khi quý vị có thể làm như vậy, nếu quý vị bị ốm 
• Tiêm vắc-xin! 
 
Nhấp vào đây để có thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của CDC. 

 
 
 

 

https://emergency.cdc.gov/bioterrorism/index.asp
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/

