
What is HFM D? 

HFMD is a common infectious disease
that mainly a�ects children below
5 years old, however adults and

youths are vulnerable too 

What causes HFM D?

Commonly caused by Enterovirus group

Cover your mouth
and nose when

cough or sneeze

Practise good
hand washing

habits

Dry your
hands after

washing

Sanitise your
hands regularly

Eat nutritious
and healthy

food

Clean and
sanitise common

areas and
surfaces

Avoid crowded
places

Avoid touching
your face

with unwashed
hands

Coxsackie Virus A16including
Enterovirus-71 (EV71)and

Symptoms of HFMD

Rashes with red spots and
sometimes blister on the palms,
foot, buttocks and genital areas

Painful and red,
blister-like sores

in the mouth

Lack of energy Fever and
sore throat

Vomit

38 °c

From person
to person by

direct contact
(e.g. blister fluid)

Contact with
contaminated objects

and surfaces

Airborne through
coughing or sneezing

(saliva, sputum or
nasal mucus)

Contact
with faeces

How does it spread to another perso n?

 How to Protect Yourself from HFMD

Stay at home
if you are

feeling unwell
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Bệnh tay - chân - miệng

Thường do nhóm Enterovirus gây ra, 
bao gồm Vi rút Coxsackie A16 

và Enterovirus-71 (EV71)

HFMD là gì?

 HFMD là một bệnh truyền nhiễm thường gặp 
chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, 

người lớn và thanh thiếu niên 
cũng có thể bị nhiễm bệnh.

 Nguyên nhân gây HFMD? 

Bệnh lây sang người khác như thế nào?

Từ người này 
sang người khác 

qua tiếp xúc trực tiếp 
(ví dụ: nhiễm trùng từ vết rộp)

Trong không khí 
thông qua hành động 

ho hoặc hắt hơi 
(nước bọt, đờm và 
dịch nhầy ở mũi)

Tiếp xúc với 
các đồ vật và bề mặt 

bị nhiễm

Tiếp xúc với 
phân

Làm thế nào để tránh lây bệnh HFMD

Các triệu chứng của HFMD

Phát ban các nốt đỏ và đôi khi 
bị rộp trên mu bàn tay, chân, mông và 

bộ phận sinh dục

Trong miệng có 
vết thương đau và đỏ 

như vết bỏng 

 NônMệt mỏi  Sốt và đau họng

Sát trùng tay 
thường xuyên

Rèn thói quen 
rửa tay thật kỹ 

Sấy/lau khô tay 
sau khi rửa 

Ở nhà nếu cảm thấy 
không khỏe

Tránh những nơi 
đông người 

Che miệng và mũi 
khi ho hoặc hắt hơi 

Ăn thực phẩm 
có nhiều dinh dưỡng 

và lành mạnh

Tránh chạm 
vào mặt khi chưa 

rửa tay 

Lau chùi và 
thanh trùng các 

khu vực và bề mặt 
sử dụng chung 
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