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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ Y TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
 
 

Xét rằng, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh bất thường do nhiễm vi rút đậu mùa khỉ gây ra. Bệnh này lây 
lan khi tiếp xúc qua da một thời gian dài và các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm phát ban, 
sốt, đau nhức cơ và các triệu chứng hô hấp. Mặc dù hầu hết các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ tự khỏi 
trong vòng vài tuần, nhưng bệnh đậu mùa khỉ có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm 
đau dữ dội, phải nhập viện và trong một số trường hợp hiếm hoi là tử vong; và 

 
Xét rằng, vào tháng 5 năm 2022, các chùm ca bệnh đậu mùa khỉ đã được xác định ở nhiều quốc gia 
với ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Hoa Kỳ (U.S.) được xác nhận ở Massachusetts vào ngày 20 
tháng 5 năm 2022; và 

 
Xét rằng, vào ngày 27 tháng 5 năm 2022, ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được xác nhận ở California; và 

 
Xét rằng, vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được báo cáo ở Quận San Diego; và 

 
Xét rằng, vào ngày 23 tháng 7 năm 2022, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, 
WHO) đã công bố dịch đậu mùa khỉ lây lan ở nhiều quốc gia là Tình Trạng Khẩn Cấp về Y Tế Công 
Cộng Quốc Tế, cấu thành mức báo động cao nhất của tổ chức này; và 

 
Xét rằng, sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng từng ngày; và 

 
Xét rằng, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2022, trên toàn cầu đã có hơn 21.148 ca liên quan đến bệnh đậu 
mùa khỉ và trên toàn quốc, đã có 4.907 ca xác nhận mắc bệnh hoặc có thể mắc bệnh ở Hoa Kỳ, bao 
gồm 799 ca xác nhận mắc bệnh hoặc có thể mắc bệnh ở California trên khắp 27 cơ quan có thẩm 
quyền về y tế công cộng tại địa phương; và 

 
Xét rằng, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2022, đã có 27 ca xác nhận mắc bệnh và 19 ca có thể mắc bệnh 
đậu mùa khỉ ở Quận San Diego; và 

 
Xét rằng, vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, Thống Đốc Newsom đã ban bố Tình Trạng Khẩn Cấp ở 
California để ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ; và 

 
Xét rằng, nguồn cung cấp vắc-xin JYNNEOS®, được Cục Quản Lý Thực Phẩm & 
Dược Phẩm Hoa Kỳ phê duyệt để phòng chống bệnh đậu mùa và bệnh đậu mùa khỉ còn hạn chế; và 
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Xét rằng, do nguồn cung cấp vắc-xin còn hạn chế, dân số đông và vị trí địa lý của Quận San Diego, 
kết hợp với sự lây lan trên toàn thế giới của bệnh đậu mùa khỉ và các ca xác nhận mắc bệnh hoặc có 
thể mắc tại địa phương, nên hiện đang tồn tại một mối đe dọa sắp xảy ra từ sự xuất hiện của bệnh đậu 
mùa khỉ trong cộng đồng Quận San Diego nằm ngoài tầm kiểm soát. 

 
Vì vậy,  theo mục 101080 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, Cán Bộ Y Tế Quận San Diego tuyên 
bố: 

 
1) Sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ ở Quận San Diego là một mối đe dọa đối với y tế công 

cộng, trong phạm vi nội dung mục 101080 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn. 
 

2) Tình trạng khẩn cấp về y tế tại địa phương được công bố ở Quận San Diego. 
 

Công bố này sẽ có hiệu lực không quá bảy ngày trừ khi được Hội Đồng Giám Sát Quận San Diego 
phê chuẩn và tiếp tục trong một khoảng thời gian bổ sung. 

 
 

Ngày: Ngày 2 tháng 8 năm 2022 
 
 
 
 
Cán Bộ Y Tế Công Cộng 
Giám Đốc, Dịch Vụ Y Tế Công Cộng 
Quận San Diego 

 
 

 


