
 
 

  

HHeeaalltthh  AAddvviissoorryy  
  

PPeerrttuussssiiss  iinn  aa  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll  
aanndd  IInnccrreeaasseedd  CCoommmmuunniittyy  TTrraannssmmiissssiioonn  

MMaayy  55,,  22000088  
  
TThhee  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  ((PPDDPPHH))  DDiivviissiioonn  ooff  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  hhaass  bbeeeenn  
iinnvveessttiiggaattiinngg  aann  oouuttbbrreeaakk  ooff  ppeerrttuussssiiss  ccaasseess  aammoonngg  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aatttteenndd  
aann  iinnddeeppeennddeenntt  ddaayy  sscchhooooll  iinn  nnoorrtthhwweesstt  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..    NNiinneetteeeenn  ccaasseess  aarree  uunnddeerr  
iinnvveessttiiggaattiioonn  tthhuuss  ffaarr,,  wwiitthh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ccaasseess  ooccccuurrrriinngg  aammoonngg  ssttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  22,,  33,,  44,,  
aanndd  55..    MMoosstt  hhaavvee  hhaadd  oonnsseett  ooff  ccoouugghh  iillllnneessss  iinn  llaattee  MMaarrcchh  aanndd  eeaarrllyy  AApprriill,,  aalltthhoouugghh  nneeww  
ccaasseess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  pprreesseenntt  ffoorr  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..    PPDDPPHH  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ffoorr  ccaasseess  aanndd  ccoonnttaaccttss  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  oouuttbbrreeaakk::  
  

11..  AAnnyy  cchhiilldd  oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  wwiitthh  aa  pprroolloonnggeedd  ccoouugghh  iillllnneessss  oorr  ootthheerr  ssuussppiicciioouuss  
ssyymmppttoommss  sshhoouulldd  bbee  ssuussppeecctteedd  ttoo  hhaavvee  ppeerrttuussssiiss,,  aanndd  tteesstteedd  ffoorr  tthhiiss  iinnffeeccttiioonn..    TThheeyy  
sshhoouulldd  bbee  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  sscchhooooll  uunnttiill  tthheeyy  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  55  ddaayyss  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  
ttrreeaattmmeenntt  ((sseeee  bbeellooww)),,  oorr  hhaavvee  eevviiddeennccee  ooff  aa  nneeggaattiivvee  tteesstt  oobbttaaiinneedd  oonn  aa  
nnaassoopphhaarryynnggeeaall  cclliinniiccaall  ssppeecciimmeenn..  

  
22..  PPoosstt--eexxppoossuurree  aannttiimmiiccrroobbiiaall  pprroopphhyyllaaxxiiss  sshhoouulldd  bbee  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  aanndd  

tteeaacchheerrss  iinn  ccllaassssrroooommss  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  oonnee  ccaassee  ooff  ppeerrttuussssiiss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  
hhoouusseehhoolldd  aanndd  ootthheerr  cclloossee  ccoonnttaaccttss..    SScchhooooll  ooffffiicciiaallss  aarree  sseennddiinngg  lleetttteerrss  hhoommee  ttoo  
ppaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  aaffffeecctteedd  ccllaasssseess  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  hhaadd  cclloossee  ccoonnttaacctt  
wwiitthh  aa  ccaassee..  

  
33..  PPrroovviissiioonn  ooff  DDTTaaPP  oorr  TTddaapp  vvaacccciinnee,,  aass  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aaggee,,  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  

nnoott  uupp  ttoo  ddaattee  wwiitthh  tthheeiirr  iimmmmuunniizzaattiioonnss..    AAllll  aaddoolleesscceennttss  aaggee  1111--1188  yyeeaarrss  sshhoouulldd  
rreecceeiivvee  aa  ssiinnggllee  ddoossee  ooff  TTddaapp  iiff  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  aallrreeaaddyy  rreecceeiivveedd  aann  aaddoolleesscceenntt  
ddoossee  ooff  tthhiiss  vvaacccciinnee,,  aanndd  hhaavvee  nnoott  rreecceeiivveedd  aa  TTdd--ccoonnttaaiinniinngg  vvaacccciinnee  wwiitthhiinn  22  
yyeeaarrss..  

  
TThhrroouugghhoouutt  tthhee  mmoonntthh  ooff  AApprriill,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aann  iinnccrreeaassee  iinn  rreeppoorrtteedd  ccaasseess  ooff  ppeerrttuussssiiss  ttoo  
PPDDPPHH,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  pprreevviioouuss  mmoonntthhss..    IInnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  tthheessee  ccaasseess  iiss  oonnggooiinngg..    SSoommee  
ccaasseess  hhaavvee  ooccccuurrrreedd  iinn  rreessiiddeennttss  ooff  nnoorrtthhwweesstt  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  bbuutt  wwiitthh  nnoo  oobbvviioouuss  ccoonnnneeccttiioonn  
ttoo  tthhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  oouuttbbrreeaakk..    TThheerree  aarree  ootthheerr  uunnrreellaatteedd  ccaasseess  cciittyywwiiddee..    TThhee  
PPhhiillaaddeellpphhiiaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  rreeccoommmmeennddss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeeaassuurreess  ttoo  ccoonnttrrooll  
ppeerrttuussssiiss::  
  

11..  CCoonnssiiddeerr  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  ppeerrttuussssiiss  iinn  ppeerrssoonnss  wwhhoo  pprreesseenntt  ffoorr  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn  
wwiitthh  aa  pprroottrraacctteedd  ccoouugghh  iillllnneessss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  tthhee  ccoouugghh  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppaarrooxxyyssmmss,,  
ppoosstt--ttuussssiivvee  vvoommiittiinngg,,  oorr  aann  iinnssppiirraattoorryy  wwhhoooopp..    TThhee  cclliinniiccaall  iillllnneessss  iinn  oollddeerr  cchhiillddrreenn  oorr  
aaddoolleesscceennttss  mmaayy  bbee  aa  rreellaattiivveellyy  mmiilldd  iillllnneessss  wwiitthh  pprroolloonnggeedd  ccoouugghh..  
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22..  OObbttaaiinn  aa  nnaassoopphhaarryynnggeeaall  ssppeecciimmeenn  ffrroomm  aallll  ssuussppeecctteedd  ccaasseess  ooff  ppeerrttuussssiiss  ffoorr  

ppeerrttuussssiiss  ccuullttuurree,,  PPCCRR  oorr  DDFFAA  tteessttiinngg  iiff  iitt  iiss  aavvaaiillaabbllee..    DDiiaaggnnoossttiicc  tteessttiinngg  tthhaatt  rreelliieess  
oonn  tthhee  iissoollaattiioonn  oorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  BB..  ppeerrttuussssiiss  iiss  pprreeffeerrrreedd  ttoo  sseerroollooggiicc  tteessttiinngg..  

  
33..  TTrreeaatt  aallll  ccaasseess  ooff  ppeerrttuussssiiss  wwiitthh  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  ttrreeaattmmeennttss::  

aa..  55--ddaayy  ccoouurrssee  ooff  aazziitthhrroommyycciinn  
bb..  77--ddaayy  ccoouurrssee  ooff  ccllaarriitthhrroommyycciinn  
cc..  1144--ddaayy  ccoouurrssee  ooff  eerryytthhrroommyycciinn  
dd..  1144--ddaayy  ccoouurrssee  ooff  ttrriimmeetthhoopprriimm--ssuullffaammeetthhooxxaazzoollee  ((aalltteerrnnaattiivvee  aaggeenntt))  
  

44..  AAllll  hhoouusseehhoolldd  ccoonnttaaccttss  ooff  ccaasseess  ooff  ppeerrttuussssiiss  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  ppoosstt--eexxppoossuurree  
pprroopphhyyllaaxxiiss..    IIddeeaallllyy,,  ccoonnttaaccttss  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  pprroopphhyyllaaxxiiss  wwiitthhiinn  33  wweeeekkss  ooff  
eexxppoossuurree,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  hhiigghh--rriisskk  sseettttiinnggss..    TThhee  rreeccoommmmeennddeedd  rreeggiimmeennss  aarree  tthhee  ssaammee  
aass  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  sscchheedduullee..  

  
55..  EEnnssuurree  tthhaatt  aallll  cchhiillddhhoooodd  iimmmmuunniizzaattiioonnss  ffoorr  ppeerrttuussssiiss  aarree  uupp--ttoo--ddaattee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

sscchheedduullee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  CCeenntteerrss  ffoorr  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  aanndd  PPrreevveennttiioonn..    AA  ssiinnggllee  
ddoossee  ooff  TTddaapp  ((TTeettaannuuss  ttooxxooiidd  aanndd  RReedduucceedd  DDiipphhtthheerriiaa  aanndd  aacceelllluullaarr  ppeerrttuussssiiss  
vvaacccciinnee))  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aallll  cchhiillddrreenn  aaggee  >>  1111  yyeeaarrss,,  aanndd  aadduullttss  aaggeedd  <<  6655  yyeeaarrss..    
AAnnyyoonnee  wwhhoo  hhaass  cclloossee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  iinnffaannttss  uunnddeerr  11  yyeeaarr  sshhoouulldd  bbee  ffuullllyy  
iimmmmuunniizzeedd  aaggaaiinnsstt  ppeerrttuussssiiss,,  iinncclluuddiinngg  ppaarreennttss,,  ggrraannddppaarreennttss  <<6655  yyeeaarrss,,  
cchhiillddccaarree  pprroovviiddeerrss,,  hheeaalltthhccaarree  wwoorrkkeerrss,,  wwoommeenn  iinn  tthhee  ppoosstt--ppaarrttuumm  ppeerriioodd,,  oorr  
aannyy  wwoommeenn  wwhhoo  mmiigghhtt  bbeeccoommee  pprreeggnnaanntt..  

  
IIff  yyoouu  hhaavvee  qquueessttiioonnss  aabboouutt  ppeerrttuussssiiss  oorr  aannyy  ooff  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  oorr  ttoo  rreeppoorrtt  aa  
ssuussppeecctteedd  oorr  ccoonnffiirrmmeedd  ccaassee,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  aatt  221155--668855--
66774400..    AAfftteerr  hhoouurrss  ccaallll  221155--668866--11777766  aanndd  aasskk  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthh  tthhee  ppeerrssoonn  oonn--ccaallll  ffoorr  tthhee  
DDiivviissiioonn..  


