
Để biết thêm thông tin:
https://www.cdc.gov/zika/geo/
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-information 

Đang mang thai? Đang dự định có con? 
Hãy nói chuyện với 
nhà cung cấp dịch 
vụ y tế về vi rút Zika 
trước khi quý vị dự 
định đi du lịch.

Hãy hoãn chuyến đi du lịch của quý vị đến 
những nơi có Vi rút Zika.
Zika là một loại vi rút lây truyền qua muỗi và qua 
đường tình dục. Vi rút có thể gây ra dị tật bẩm sinh 
và sẩy thai.

Hãy suy nghĩ về chuyến đi du lịch 
đến Florida? 
Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch  
vụ y tế 

Cần phải đi du lịch? Hãy bảo vệ quý vị 
khỏi bị muỗi cắn. Mặc áo sơ mi dài tay và 
quần dài Sử dụng thuốc chống côn trùng 
với DEET, picaridin, IR3535, hoặc dầu của 
bạch đàn chanh.• Mễ Tây Cơ

• Vùng Trung Mỹ
• Vùng Nam Mỹ
• Những quần đảo Thái Bình Dương
• Vùng biển Caribbean
• Vùng Đông Nam Á
• Vùng Tiểu Sahara Châu Phi và Quần đảo  

Cape Verde

Sở Y tế Công cộng Thành phố San Francisco

Phụ nữ mang thai nên hoãn chuyến 
đi đến:

For more information:
https://www.cdc.gov/zika/geo/

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-virus-southeast-asia 

Pregnant? Planning for a baby? 
Talk to your medical provider about Zika before you travel.

Delay your travel to places with Zika.
Zika is a virus spread by mosquitoes and sex.  
It can cause birth defects and pregnancy loss.

Need to travel? Protect yourself from mosquito 
bites. Wear long sleeved shirts and pants.  
Use insect repellent with DEET, picardin, IR3535, 
Oil of lemon eucalyptus. 

Talk with you medical provider. 

Thinking of traveling to 
Florida or South Asia

Pregnant women should delay travel to:

• Mexico
• Central America
• South America
• Pacific Islands
• Caribbean
• Asia: Singapore
• Africa: Cape Verde Islands
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