
 

Chích ngừa vi-rút viêm não Nhật bản 
(Japanese encephalitis virus - JEV) 
 

Viêm não Nhật bản là bệnh hiếm nhưng trầm trọng do vi-rút viêm não Nhật bản (Japanese encephalitis virus 
- JEV) gây ra.  

Vi-rút này gần đây đã được phát hiện thấy ở Nam Úc. 

Quý vị có thể bị nhiễm JEV nếu muỗi bị nhiễm bệnh đốt quý vị.  

Quý vị không thể bị nhiễm JEV từ người khác. Quý vị không thể bị nhiễm JEV do ăn thịt. 

Hầu hết mọi người bị nhiễm JEV đều không trở nên rất đau ốm. Một số người có thể bị sốt và đau đầu. 

Cứ trong 100 người bị nhiễm vi-rút này thì có khoảng 1 người sẽ bị viêm não, gây cho não bị viêm, sưng.                              

Viêm não có thể gây tổn thương vĩnh viễn đến hệ thần kinh. Điều này đôi khi có thể gây tử vong. 

Hãy bảo vệ bản thân và gia đình quý vị bằng cách đi chích ngừa. 

Một số người ở Nam Úc có thể được chích ngừa JEV miễn phí. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được chích 
ngừa miễn phí nếu quý vị: 
☐ sống HOẶC làm việc ở một trong các mã bưu điện dưới đây  

VÀ 

☐ ở ngoài trời ít nhất 4 giờ đồng hồ hầu hết các ngày. 
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5214 Goolwa 5320 Morgan 5342 Monash 

5238 Mannum 5321 Cadell 5343 Berri 

5253 Murray Bridge 5322 Qualco 5343 Gerard 

5254 Murray Bridge 5330 Waikerie 5344 Glossop 

5256 Milang 5331 Kingston-on-Murray 5345 Barmera 

5259 Lake Alexandrina 5332 Moorook 5346 Cobdogla 

5259 Raukkan 5333 Loxton 5353 Cambrai* 

5260 Tailem Bend 5340 Paringa 5354 Swan Reach 

5264 Meningie 5341 Renmark 5357 Blanchetown 

* chỉ bao gồm khu vực đông của Ridley Road/Halfway House Road nhưng bao gồm các khu vực của Sedan và Cambrai. 

Những người sống ở Finniss, Naipa, Mulgundawa và Lake Plains cũng hội đủ điều kiện. 

Xin quý vị truy cập trang mạng để tìm nơi quý vị có thể được chích ngừa miễn phí 
www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine  

Các vắc-xin ngừa JEV đều an toàn và hiệu quả. Các vắc-xin này đã được dùng trong nhiều năm bởi những 
người sống ở và đi đến các Đảo Eo biển Torres Strait và đông nam Châu Á.  

Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị nếu quý vị có các câu hỏi về vắc-xin ngừa JEV. 

http://www.sahealth.sa.gov.au/JEVvaccine

