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GPD 
Vào năm 1975, chính phủ liên bang đã ban hành lệnh cấm bán/phân 
phối những loại rùa con sống, nhằm phòng tránh việc nhiễm trùng do 
bệnh salmonellosis gây ra nơi nhi đồng.  
 Theo ước tính thì có khoảng 100,000 trường hợp nhiễm trùng đã 
        được phòng tránh mỗi năm.  

Người sở hữu và người dự tính sở hữu loại bò sát, bao gồm cả rùa 
con, cần phải được giáo dục về nguy cơ nhiễm bệnh salmonellosis 
từ những loài vật này.   

Quý vị phải cảnh giác về mọi giống bò sát, bao gồm cả loài rùa, trong 
các sở thú nơi trẻ em có thể chơi với thú, trong công viên, trung tâm 
giữ trẻ, nhà của bè bạn hoặc các địa điểm mà trẻ em thường lui tới.  
 Loài bò sát không được nuôi giữ trong các trung tâm giữ trẻ 
        ban ngày, hoặc tại những địa điểm mà trẻ nhỏ thường lui tới.  

Nếu quý vị có cầm nắm hoặc đụng chạm vào loài bò sát hay nơi chúng 
cư ngụ, quý vị nhất thiết phải rửa tay thật kỹ bằng nước và xà bông.  
        Nếu không có sẵn xà bông và nước, quý vị hãy dùng rượu cồn  
        khử trùng bàn tay.  

Những người có nguy cơ bị nhiễm trùng cao, chằng hạn như trẻ em 
dưới 5 tuổi và người có hệ miễn nhiễm yếu, nên tránh đụng chạm cả 
trực tiếp lẫn gián tiếp (qua người khác) với mọi loại bò sát.  

Trước khi mang về nhà một đứa trẻ mới, quý vị hãy lo kiếm nơi cư  
ngụ mới cho các con thú bò sát nuôi trong nhà, rồi chùi rửa nhà cửa 
thật kỹ.  
 Vi khuẩn Salmonella có thể sống còn trong nhiều tuần lễ trên 
        các mặt bằng khô ráo, chẳng hạn như mặt thảm và khăn giẻ.     
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