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Tóm tắt nhanh
•
•
•
•
•

Số ca nhiễm bệnh: 25
Số bang: 9
Số ca tử vong: 0
Số ca nhập viện: 6
Thu hồi: Có

Những điểm nổi bật
•
•
•

•

•

Đọc phần Thu hồi và lời khuyên cho người tiêu dùng, nhà hàng và nhà bán lẻ>>
CDC, các quan chức pháp lý và y tế công cộng ở một số tiểu bang, và Cơ quan Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang điều tra một đợt bùng phát bệnh nhiễm khuẩn
Salmonella tại nhiều bang.
Hai mươi lăm người bị nhiễm chủng vi khuẩn có xu hướng bùng phát Salmonella I 4, [5],
12:b:- hoặc Salmonella Newport đã được báo cáo từ chín tiểu bang.
o Sáu người nhiễm bệnh đã phải nhập viện. Chưa có trường hợp tử vong nào được
báo cáo.
o Bệnh bắt đầu bùng phát từ ngày 11 tháng 5 năm 2017 đến ngày 4 tháng 11 năm
2017.
Các bằng chứng dịch tễ học, xét nghiệm và truy dấu vết cho thấy sản phẩm dừa nạo đông
lạnh nhãn hiệu Coconut Tree do Công ty Evershing International Trading Company phân
phối là nguồn có khả năng gây ra đợt bùng phát bệnh này tại nhiều bang.
o Ngày 3 tháng 1 năm 2018, Công ty Evershing International Trading Company đã
thu hồi toàn bộ sản phẩm dừa nạo đông lạnh nhãn hiệu Coconut Tree sau khi giới
chức bang Massachusetts phát hiện vi khuẩn Salmonella trong sản phẩm.
CDC khuyến cáo các nhà bán lẻ không bán, các nhà hàng không phục vụ và người tiêu
dùng không ăn sản phẩm dừa nạo đông lạnh đã thu hồi.
o Sản phẩm thu hồi được đóng gói trong túi nhựa 16 ounce (28,35 gam) có nhãn
Coconut Tree Brand Shredded Coconut.

•

o Nếu trong nhà quý vị có sản phẩm dừa nạo đông lạnh đang được thu hồi này, quý
vị có thể trả lại nơi quý vị đã mua để được hoàn tiền.
o Nếu quý vị không chắc liệu sản phẩm dừa nạo đông lạnh mà quý vị đã mua có
phải là Dừa nạo đông lạnh nhãn hiệu Coconut Tree hay không, quý vị có thể hỏi
nơi mua hàng. Các nhà hàng và nhà bán lẻ có thể hỏi nhà cung cấp.
o Nếu có nghi ngờ, quý vị không nên ăn, bán hoặc phục vụ sản phẩm này. Hãy bỏ
đi.
o Rửa và vệ sinh mặt bàn, ngăn kéo hoặc khay trong tủ đá hoặc tủ lạnh nơi bảo
quản dừa nạo đông lạnh.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. CDC sẽ cập nhật tình hình khi có thêm thông tin.

Thu hồi và lời khuyên cho nhà bán lẻ, nhà hàng và người tiêu
dùng
Ngày 3 tháng 1 năm 2018, Công ty Evershing International Trading Company đã thu hồi toàn bộ
sản phẩm Dừa nạo đông lạnh nhãn hiệu Coconut Tree.
CDC khuyến cáo các nhà bán lẻ không bán, các nhà hàng không phục vụ và người tiêu dùng
không ăn sản phẩm dừa nạo đông lạnh đã thu hồi.
• Sản phẩm thu hồi được đóng gói trong túi nhựa 16 ounce (28,35 gam) có nhãn Coconut
Tree Brand Shredded Coconut.
• Sản phẩm này có thể dùng trong vài tháng nếu được bảo quản đông lạnh và các gia đình
có thể vẫn còn giữ sản phẩm này.
• Nếu trong nhà quý vị có sản phẩm dừa nạo đông lạnh đang được thu hồi này, quý vị có
thể trả lại nơi quý vị đã mua để được hoàn tiền.
Nếu quý vị không chắc liệu sản phẩm dừa nạo đông lạnh mà quý vị đã mua có phải là Dừa nạo
đông lạnh nhãn hiệu Coconut Tree hay không, quý vị có thể hỏi nơi mua hàng.
• Các nhà hàng và nhà bán lẻ có thể hỏi nhà cung cấp.
• Nếu có nghi ngờ, quý vị không nên ăn, bán hoặc phục vụ sản phẩm này. Hãy bỏ đi.
• Rửa và vệ sinh mặt bàn, ngăn kéo hoặc khay trong tủ lạnh hoặc tủ đá nơi bảo quản dừa
nạo đông lạnh.
Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nếu quý vị nghĩ rằng quý vị bị ốm
do ăn phải dừa nạo đông lạnh nhiễm khuẩn.

Dấu hiệu và triệu chứng

Bệnh nhiễm khuẩn Salmonella có những dấu hiệu và triệu chứng gì?
Hầu hết những người bị nhiễm khuẩn Salmonella đều có các dấu hiệu và triệu chứng dưới đây
trong thời gian 12-72 giờ sau khi phơi nhiễm vi khuẩn:
•
•
•

Tiêu chảy
Sốt
Bụng thắt lại

Bệnh kéo dài trong bao lâu?
•
•
•

Bệnh thường kéo dài 4 đến 7 ngày, và hầu hết mọi người đều bình phục mà không cần điều
trị.
Ở một số người, tình trạng tiêu chảy có thể nặng đến mức bệnh nhân cần phải nhập viện.
Nhiễm khuẩn Salmonella có thể lây lan từ ruột vào máu rồi đến những nơi khác trong cơ
thể.
Trong một số ít trường hợp, nhiễm khuẩn Salmonella có thể gây tử vong nếu người bệnh
không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh.

Đối tượng nào dễ bị bệnh nặng hơn?
•
•
•

Trẻ em dưới 5 tuổi
Người lớn trên 65 tuổi
Những người có hệ miễn dịch bị suy yếu

Có thể tìm thêm thông tin về Salmonella và các bước có thể thực hiện để giảm nguy cơ nhiễm
Salmonella trên trang web Salmonella của CDC.

