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Sự tha ̣ t về Cháy Đàu 

Chấy là nguyên nhân gây ra nhiều bối rối và hiểu lầm, nghỉ học/SÂCC và nghỉ làm việc nhiều 
ngày không cần thiết, và hàng triệu đô la chi cho các biện pháp khắc phục. Bởi vì không có 
quá trình bệnh có liên quan đến chấy đàu, trường học/SÂCC không nên loại trừ học sinh khi 
trứng chấy vẫn còn sau khi điều trị chấy phù hợp, mặc dù thêo dõi tiếp tục cho các dấu hiệu 
tái nhiễm là phù hợp.  

I. Chấy hút máu người nhiều lần trong ngày và sống gần da đầu của người. 

II. Chúng không lây bệnh tật, và do đó, không được coi là một mói nguy hiểm cho sức 
khỏê. 

III. Cháy ra ̣n bò để di chuyển; chúng không thể nhảy hoặc bay. 

IV. Lây truyền trong hầu hết các trường hợp là tiếp xúc trực tiếp giữa đàu với đàu. 

V. Tiếp xúc với quần áo (như nón, khăn quàng cổ, áo khoác) hoặc các vật dụng cá nhân 
khác (lược, bàn chải, hoặc khăn tắm) không phải là lý do phổ biến cho viê ̣c lây lan 
cháy đàu.  

VI. Vệ sinh cá nhân hoặc sự sạch sể ở nhà hoặc trường học/SÂCC không có gì liên quan 
gì đến việc lây truyền cháy đàu. 

VII. Chấy không có khả năng di chuyển đến một chủ thể khác trong vài ngày đầu tiên sau 
khi nở và chúng không tái sinh trong mười ngày đầu. 

VIII. Trứng chấy có thể tồn tại sau khi điều trị thành công. 

IX. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán chấy là tìm được chấy sống, không phải là trứng chấy, 
vì các nghiên cứu cho thấy chỉ 18 phần trăm trứng chấy tiếp tục nở. 
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Những Sự Tha ̣ t về Vòng Đời của Chấy Đàu 

I. Vòng Đời của một Con Cháy 

 Vòng đời của một con chấy có ba giai đoạn: 

A. Trứng: 
B. Nho ̣ng; và 
C. Người lớn 

II Trứng/Trứng cháy 

A. Trứng chấy là trứng chấy ở trên đầu. Rất khó thấy chúng và thường bị nhầm lẫn 
với gàu hoặc giọt xịt tóc. 

B. Trứng chấy dài khoảng 1mm, có hình dạng như một giọt nước mắt, và có thể đổi 
sắc tố để phù hợp với màu tóc chủ thể. 

C. Trứng chấy nằm gần hơn với da đầu có khả năng sống sót hơn vì nhiệt độ cơ thể 
là rất quan trọng để nở. 

D. Trứng chấy mất khoảng một tuần để nở (từ sáu đến chín ngày).  Trứng có khả 
năng sống sót thường nằm cách da đầu khoảng 6mm (1/4 inch). 

III. Nho ̣ng 

A. Trứng nở để cho ra một con nhộng. 
B. Vỏ trứng chấy sau đó có màu vàng xỉn hơn có thể nhìn thấy và vẫn bám thêo sợi 

tóc.  
C. Các con nhộng có kích thước gần giống như đầu kim.  Sau khi ăn, nó có thể có 

màu đỏ (màu của máu). 
D. Nhộng nở sau ba tháng và trưởng thành khoảng bảy ngày sau khi nở. 

IV. Trưởng thành 

A. Chấy trưởng thành có kích thước khoảng hạt vừng, có sáu chân (mỗi chân có 
móng vuốt), và có màu từ nâu vàng đến màu xám trắng.  Ở những người có tóc 
màu sấm, chấy trưởng thành sẽ có màu sẫm hơn. 

B. Con cái thường lớn hơn con đực và có thể đẻ lên đến 6-10 trứng mỗi ngày. 
C. Tuổi thọ của chấy lên đến 30 ngày trên đầu của người.  Để sống, chấy trưởng 

thành cần phải hút máu nhiều lần mỗi ngày. Nếu không hút máu, chấy sẽ chết 
trong vòng một đến hai ngày.  




