
Phòng Y Tế Quận Fairfax 

Nhốt Thú Cưng của Quý Vị trong 10 Ngày
Tại sao thú cưng của tôi lại bị nhốt 
trong 10 ngày? 
Rất hiếm trường hợp một con vật cắn người hoặc 
cắn một con vật khác bị mắc bệnh dại. Thời gian 
nhốt 10 ngày là khoảng thời gian theo dõi theo 
quy định của pháp luật để đảm bảo rằng thú cưng 
của quý vị (bất kể đã chủng ngừa hay chưa) 
không mắc bệnh dại (nhiễm loại vi-rút hiếm gặp 
nhưng gây tử vong). 

Nếu vẫn khỏe trong suốt khoảng thời gian 10 ngày đó 
thì thú cưng của quý vị không bị bệnh dại. Nếu thú 
cưng của quý vị trở nên ốm yếu trong thời gian bị 
nhốt, nó có thể bị bệnh dại. Các chuyên gia từ phòng 
y tế sẽ cung cấp thông tin về những việc cần làm trong 
trường hợp này. 

Việc biết con vật có bị bệnh dại hay không là điều rất 
quan trọng. Người bị động vật mắc bệnh dại cắn 
phải được tiêm thuốc chủng ngừa để ngăn ngừa 
bệnh tật và tử vong. Vì vậy, mặc dù khả năng thú 
cưng của quý vị bị mắc bệnh dại là rất nhỏ, nhưng vẫn 
cần phải nhốt lại để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bệnh dại trên trang 
web sau: fairfaxcounty.gov/health/rabies. 
Tôi cần làm gì trong 10 ngày tới? 
Giữ chó, mèo hoặc con chồn sương của quý vị tại địa 
chỉ quý vị đã ghi trong thỏa thuận nhốt mà quý vị đã 
điền với nhân viên Cảnh Sát Bảo Vệ Động Vật cho đến 
ngày kết thúc trong thỏa thuận. Quý vị có thể dắt thú 
cưng đi dạo bằng dây xích gần khu nhà này (ví dụ: đi 
xung quanh khu nhà), cho đến khi quý vị đã khai báo 
với Phòng Y Tế Quận Fairfax rằng thú cưng của mình 
vẫn khỏe mạnh và được xác nhận rằng đã hết thời hạn 
nhốt. 

Một ấn bản của Quận Fairfax, Va. Tháng 07/2021. 
Để yêu cầu thông tin này ở định dạng khác, hãy gọi 
cho Phòng Y Tế theo số 703-246-2411, TTY 711. 

www.fairfaxcounty.gov/health 

Gọi NGAY tới số 571-274-2296 (24/7/365) để liên lạc 
với nhân viên Chương Trình Trực Cấp Cứu Bệnh 
Dại của Phòng Y Tế Quận Fairfax nếu: 

• Con vật của quý vị bị ốm, chết hoặc chạy trốn, hoặc
• Quý vị muốn cái chết êm ái cho con vật của mình,

hoặc
• Quý vị muốn tặng con vật của mình cho một người

khác nuôi hoặc tới cơ sở lưu giữ động vật

Tôi nên lưu ý điều gì khi thú cưng của 
tôi bị nhốt? 
Nếu thú cưng của quý vị có bất kỳ dấu hiệu bệnh 
nào trong thời gian 10 ngày bị nhốt, hãy gọi ngay 
cho Phòng Y Tế theo số 571-274-2296 để trao đổi 
với chuyên gia. Con vật bị bệnh dại sẽ ngày càng ốm 
nặng hơn, không ăn uống được gì và có thể trở nên 
hung dữ. Chuyên gia của phòng y tế sẽ nói chuyện với 
quý vị và cho quý vị biết phải làm gì tiếp theo nếu con 
vật bị bệnh. 
Đã 10 ngày trôi qua. Cần làm gì tiếp 
theo? 
Tin tuyệt vời đây! Con chó, mèo hoặc chồn sương của 
quý vị đã KHÔNG bị bệnh dại khi xảy ra vụ việc bị cắn 
theo báo cáo. : Để thả con vật của quý vị ra khỏi nơi 
nhốt, vui lòng làm theo hướng dẫn trong địa chỉ email 
mà quý vị đã cung cấp cho Cảnh Sát Bảo Vệ Động Vật 
với chủ đề “Fairfax County: 10-Day Animal 
Confinement Clearance Form” (Quận Fairfax: Mẫu Đơn 
Thả Con Vật Sau 10 Ngày Nhốt). Khi quý vị đã hoàn 
thành mẫu đơn này, con vật của quý vị sẽ được thả ra 
khỏi nơi nhốt. Thú cưng của quý vị sẽ vẫn bị nhốt 
hợp pháp cho đến khi quý vị hoàn thành mẫu đơn 
này. 
Cảm ơn quý vị đã hợp tác để giúp Quận 
Fairfax trở thành một nơi an toàn để sinh 
sống, làm việc và vui chơi! 
Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc nhốt thú 
cưng, vui lòng gọi cho Chương Trình về Bệnh Dại của 
Phòng Y Tế Quận Fairfax theo số 703-246-2433 trong 
giờ làm việc thông thường.
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