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Trần Quang Dự 

 

Năm 2018, nhân dịp bạn Dương Đình Hưng 

ghé Nam Cali, một cuộc họp mặt bỏ túi được tổ 

chức tại TipTop
(1)

. Hôm đó vài bạn có đề cập với tôi 

về Hội ngộ của CVA 59 vì biết tôi là thành viên ban 

Tổ chức “Hội ngộ 50 năm CVA 59”. Một đồng môn 

nói nhỏ với tôi: “Ngày Đại hội Chu Văn An Toàn 

Cầu kỳ 5 (2015), CVA59 tổ chức họp mặt ở Tiền 

Hội Ngộ, tuy cũng vui, nhưng không đã.”  

Tháng 3 năm 2019, bạn NT Dzũng có dịp ghé 

Little Saigon, nhân nói chuyện với bạn ta cùng PĐ 

San và LQ Ấn, tôi có đề nghị nên tổ chức họp mặt 

nhân dịp anh em tới tham dự CVA Toàn Cầu kỳ 7. 

Mọi người đều tán đồng. Ít tuần sau gặp lại Ấn và 
                                                 
1
 Tiệm cà phê và quà sáng  tại Little Saigon, Nam California 
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San tôi đề nghị nên xúc tiến ngay và chúng tôi đồng 

ý đặt tên buổi họp mặt là “Hội Ngộ 60 năm CVA 

59”, đồng thời cũng xác định ngay ngày tổ chức: 

Thứ sáu 13-09-2019. Riêng bạn Phạm Đình San hơi 

e ngại về ngày thứ sáu 13 làm tôi nhớ đến Giáo sư 

Lê Trung Nhiên dạy môn Pháp văn. Một hôm nhân 

nói chuyện về di cư Bắc-Nam thầy bảo: Một số 

người kiêng thứ sáu ngày 13, tôi bước chân lên phi 

cơ ở Gia Lâm, Hà Nội đúng vào ngày thứ sáu 13, ấy 

vậy mà rất hên, tới Tân Sơn Nhất được uống sữa, 

quà tặng khá bộn, một số bạn bè lại không được vậy, 

cho nên đối với thầy, không nên kiêng cữ vớ vẩn.  

Thầy Nhiên tốt nghiệp Cử Nhân Văn Chương 

Pháp tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, lúc đó ban 

Pháp Văn do Phái Bộ Văn Hoá Pháp (Mission 

Culturelle Francaise) điều hành. Trong khi giảng 

bài, thầy nói tiếng Pháp nhiều, rất đúng giọng, cho 

nên một số anh em chúng tôi thường gọi lén thầy 

“Ông Tây Nhiên”. Thầy thường chỉ trích cách dạy 

Pháp văn của một số các giáo sư đương thời, nhất là 

các giáo sư mở trường dạy tư. Theo tôi, thầy đúng vì 

thầy giảng văn chương Pháp như đang ở Paris và coi 

chúng tôi đều là Tây cả. Nhưng các giáo sư Pháp 

văn thời đó cũng đúng vì các thầy chỉ tập trung vào 
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những vấn đề về thi cử, muốn học trò của mình phải 

trang bị đầy đủ một cách thích hợp để qua khỏi môn 

thi Pháp văn viết và vấn đáp. Trước thầy Nhiên, thầy 

dạy Pháp văn chúng tôi là thầy Trần Văn Mại. Đặc 

tính của thầy Mại là: Mỗi người phải có một cuốn 

“L'art de conjugaison des verbes” và “5 phút đầu 

mỗi giờ học, thầy sẽ gọi một hai anh chia verbes ở 

temps hay modes nào thầy muốn”. Thoạt đầu tôi hơi 

hoảng, nhưng sau ít tuần thấy cũng dễ dàng vì rất 

nhiều động từ tiếng Pháp, chia giống nhau.  

Nói về Pháp văn tôi lại nhớ một chuyện, chắc là 

phịa cho vui. Chuyện kể rằng có một tay rất thạo 

nghề “quay phim”, hắn có tài thủ một quyển từ điển 

nhỏ vào túi để dịch bài thi Việt Pháp. Năm đó đề thi: 

“Tả thằng bé bán báo” trong bài có câu: “Nó rao 

hàng thường xuyên”. Chàng bèn trổ tài quay, chàng 

thấy “nó” là “il”, chữ rao vì quay nhanh nên chàng 

nhầm là dao (couteau), “hàng” chàng thấy là 

“rangée”, thường xuyên là souvent nên chắp lại 

thành: “Il couteau rangée souvent” chẳng có nghĩa là 

gì cả.  

Một vị thầy nữa cũng nói chuyện về đi máy 

bay, nếu tôi không nhầm, tên thầy là Đặng Văn 

Nhân, dạy môn Thiên văn học. Cũng xin ghi lại ở 
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đây, nhờ thầy mà tôi mới hiểu được sông Ngân Hà 

và cách tìm sao Bắc Đẩu. Một hôm thầy kể: Trong 

chuyến đi hội nghị ở nước ngoài, khi trở về, vì lý do 

trục trặc kỹ thuật, máy bay phải đỗ tại Ý ít ngày, 

hãng biết có lỗi nên thuê khách sạn cho khách, bao 

ăn, uống, thuê xe chở khách đi chơi chỗ này chỗ kia, 

trong đó có Rome. Thầy bảo những tay làm thương 

vụ thì phàn nàn và tỏ vẻ buồn còn tôi thì lại quá vui 

vì vô tình được đi du lịch không mất tiền.  

Nhắc tới du lịch tôi lại nhớ có lần đang ngồi 

uống cà phê với Quốc, chợt hắn hỏi tôi: Đố ông 

trong nhóm mình hiện nay đứa nào khôn lanh nhất, 

thấy tôi lưỡng lự, hắn trả lời luôn: Phương “Tượng” 

chứ ai, đi du lịch nhiều nhất đấy, có lẽ hắn học được 

mấy trăm sàng khôn rồi. Tôi hiểu ngay ý của Quốc: 

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chợt Quốc 

vừa cười vừa nói: Tớ biết có đứa “đi năm ngày 

đàng” mà suýt nữa thì “lọc được sàng tôm”. Tôi biết 

Quốc nói kháy tôi: Vượt biên năm ngày, gặp bão, 

suýt chết vì đắm ghe.  

Dù biết rằng đa số quý vị đều có rất nhiều kinh 

nghiệm về du lịch nhưng tôi cũng xin ghi thêm vài 

điều vì chợt nhớ tới chút kỷ niệm với người bạn 

đồng khoá: anh Phạm Quốc Tiến. Cách nay khoảng 



 

88   Cuối Đời Nhìn Lại 

5 năm, vào một buổi trưa, tôi đang ngồi trong văn 

phòng thì thư ký báo cho hay có vợ chồng người bạn 

từ Virginia cần gặp, tôi vội chạy ra và nhận ngay là 

bạn Tiến, nguyên Trưởng ban Tổ chức Hội Ngộ 

CVA 59 năm 2006 tại Washington DC.  

Lâu mới gặp nên “tay bắt, mặt mừng” rất cảm 

động. Sau vài câu hỏi thăm thường lệ, Tiến liền nói 

với tôi: lâu nay mình bị bệnh kinh niên về phổi do 

hút thuốc nhiều trong quá khứ, khó thở bất thường, 

trong nhà lúc nào cũng có bình oxygen. Tụi mình có 

việc khẩn phải qua đây và đang chuẩn bị trở về nhà. 

Mấy ngày nay mình thấy trong người tương đối ổn 

định tuy thỉnh thoảng hơi mệt một chút, sợ lên máy 

bay bệnh đột nhiên trở nặng nên nhờ bạn cấp cho 

mình một giấy cho mình mua bình oxygen và một 

giấy xác nhận do bệnh nên mình cần mang oxy theo. 

Tôi vội vàng làm ngay yêu cầu của Tiến nhưng có 

đề nghị với bạn ta nên liên lạc trước với hãng máy 

bay vì chưa chắc họ đã đồng ý cho hành khách mang 

theo oxy, vì trên máy bay luôn có oxy, mặt khác tôi 

chưa từng gặp bệnh nhân ở hoàn cảnh này.  

Mấy ngày sau Tiến cho tôi biết họ không chịu 

cho anh mang theo oxy nhưng sẵn sàng cung cấp 

oxy cho anh khi cần và anh đã về Washington DC 
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an toàn. Ngay khi đó tôi đã có ý định viết một bài về 

du lịch nhưng mãi tới nay mới có dịp trình bày cùng 

quý đồng môn.  

Mỗi năm có khoảng hơn một tỷ mốt (1,1 

billion) khách du lịch đi từ quốc gia này tới quốc gia 

khác và con số này cứ tăng dần. Người ta tiên đoán 

vào năm 2025, tổng số khách du lịch trên thế giới là 

vào khoảng 1 tỷ 8. Hiện tại cộng đồng chúng ta tham 

gia du lịch càng ngày càng đông.  

Đa số quý vị đi những chuyến theo lịch trình 

(tours) để được tham quan nhiều nơi mà phí tốn lại 

nhẹ nhàng. Hồi còn ở quê nhà, mỗi khi nói tới du 

lịch là hàm ý đi ra khỏi nước và chuyện ra khỏi nước 

thời đó không phải là dễ, dù rằng tới tham quan một 

nơi rất gần như Hồng Kông, Tân Gia Ba. Ngày nay 

sống trên đất Mỹ, quý vị muốn đi đâu thì đi chỉ với 

hai điều kiện: tiền và thì giờ. Một đồng môn thường 

nói đùa với tôi là 2T và cảnh giác tôi đừng hiểu lầm 

là hai triệu. Vậy trước khi bỏ 2T quý đồng môn nên 

biết một số vấn đề liên quan tới du lịch. 

Những vấn đề về y tế 

Quý bạn nên gặp bác sĩ gia đình khoảng 6 tuần 

trước khi đi. Bác sĩ sẽ cho bạn biết bạn cần chích 
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ngừa hay không? Thuốc chủng đòi hỏi một thời gian 

tối thiểu để có hiệu quả. Tránh: mai đi, hôm nay đi 

chích. Mặc khác, thuốc chích có thể gây dị ứng làm 

trở ngại sự xuất ngoại của bạn. Bác sĩ cũng thường 

khuyên bạn nên mang theo những thuốc bạn thường 

dùng và nếu đem nhiều quá thì nên có giấy tờ của 

bác sĩ. Đừng nghĩ rằng khỏi cần đem vì nước sắp tới 

thiếu gì thuốc tương tự. Đây là một ý nghĩ sai lầm vì 

độ mạnh của thuốc không giống nhau nếu không 

cùng một nhà sản xuất. Bác sĩ cũng cho ý kiến nếu 

bạn cần đem theo thuốc có nha phiến (narcotic) hoặc 

ống chích.  

Nếu quý vị có răng giả thì nên mang theo một 

bộ phòng hờ hoặc nếu không thì nên hỏi nha sĩ để 

mua một ít keo đặc biệt có thể sửa chữa cấp thời nếu 

răng giả bị gãy hoặc sứt mẻ. 

Nếu bạn cần đeo kính hoặc contact lens thì 

cũng nên mang theo một cặp phòng hờ và một toa 

của bác sĩ ghi rõ chi tiết về cặp kính của bạn để 

trong trường hợp không may nhất, bạn mất hoặc hư 

hại luôn cả cặp phòng hờ bạn vẫn có thể mua được 

cặp khác thích hợp với bạn. Vài bác sĩ còn khuyên 

như sau: Nếu bạn đi du lịch tới vùng có khí hậu 

nóng, khô, với nhiều gió cát hoặc tới những xứ mà 
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vấn đề vệ sinh rất yếu kém, nước bị nhiễm độc, 

nhiễm trùng thì bạn chỉ nên dùng kính, không nên 

dùng contact lens để tránh nhiễm trùng mắt.  

Rất có thể quý vị sẽ hoạch định chuyến du lịch 

tới một vùng mà ở đó nhân viên y tế không biết nói 

tiếng Anh thì quý vị nên mang theo cell phone có 

thông ngôn (translator). Ngày xưa thì bạn phải tới 

tiệm sách mua một cuốn có tên là “Translation guide 

for Emergency Medicine” để giúp bạn nói được 

những câu căn bản về bệnh tật bằng nhiều thứ tiếng 

khác nhau. 

Các bác sĩ cũng thường khuyên quý vị nên lưu 

tâm về muỗi đốt hoặc côn trùng khác cắn. 

● Nơi thành thị: muỗi thường sinh sôi nảy nở 

ở những vũng nước đọng như vỏ xe cũ, lon kim loại, 

vỏ dừa, những đĩa hứng nước chậu cây cảnh. 

● Vùng thôn quê thì muỗi sinh sôi ở những 

vũng nước tù hãm như mương, rạch, ao hồ. Quý vị 

có thể hỏi bác sĩ gia đình về thuốc và phương cách 

chống muỗi (mosquito repellent) cũng như thuốc sử 

dụng cấp thời khi bị côn trùng cắn. 

● Ở những nước thuộc vùng nhiệt đới, những 

bệnh viêm gan siêu vi B và C, bệnh HIV tỷ lệ rất 
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cao. Vì vậy khi bạn cần chữa răng hay thích châm 

cứu thì phải rất thận trọng nếu những phương pháp 

khử trùng không được thực hiện một cách toàn hảo. 

Nên tránh sâu lỗ tai, lỗ mũi hoặc xâm mình ở những 

quốc gia này. 

Chắc nhiều quý vị có kinh nghiệm về bị tiêu 

chảy khi đi du lịch thường được gọi là traveler's 

diarrhea nguyên do là nước uống tại địa phương bị 

nhiễm vi sinh vật. Có nhiều loại vi khuẩn, siêu vi 

hoặc ký sinh trùng gây nên triệu chứng này, nhưng 

đa số là so vi khuẩn có tên E.coli. hiện diện trong 

nước cung cấp ở địa phương không được thanh lọc 

kỹ. Những địa danh nên lưu ý là: vài vùng ở Mexico 

và Latin America, Trung Đông, Á và Phi Châu. Các 

du khách thường tránh uống nước ở địa phương 

nhưng lại bị nhiễm khi uống nước chai với nước đá 

làm bằng nước địa phương. Quý vị cũng nên hỏi 

thêm bác sĩ gia đình về cách phòng ngừa và chữa 

chạy. 

Vấn đề về phương tiện di chuyển 

● Đừng quan niệm ở nước ngoài tai nạn xe cộ 

ít hơn ở Hoa Kỳ. Nên tránh tự mình lái xe vì không 

rẻ hơn bao nhiêu mà phải chịu một phen tinh thần 

căng thẳng khi lái ở vùng xa lạ. Một số tai nạn 



 

Xuân Tân Sửu  93  

thường xảy ra do lái xe trái chiều của khách du lịch 

vì sơ ý khách không để ý tới chiều lái quy định xứ lạ 

(Thí dụ ở Hoa Kỳ chiều quy định là bên phải nhưng 

ở Úc và một số nước ở Âu Châu, chiều quy định là 

bên trái). Ngoài ra, những dấu hiệu giao thông đôi 

khi cũng khác khiến khách du lịch bị phân tâm. Hầu 

như quốc gia nào cũng lên án lái xe khi say rượu tuy 

nồng độ quy định có khác nhau. 

● Đa số các chuyến du lịch thường sử dụng 

đường hàng không, tức đi máy bay nên tôi bàn hơi 

kỹ một chút về vấn đề này. Trong xách tay mang 

theo lên phi cơ, quý vị nên để một bộ quần áo để 

thay đổi, vé máy bay, giấy thông hành (passport) 

còn hiệu lực trên 6 tháng. Một số quốc gia không 

chấp nhận khách du lịch mang theo một passport 

ngắn hạn. Địa chỉ và số phone của Toà Đại Sứ cũng 

cần ghi lại và để trong túi xách tay. 

- Trong một cuộc hành trình lâu dài, khi máy 

bay tạm ngừng ở một quốc gia nào thì thức ăn cho 

khách thường được cung cấp tại quốc gia đó, vì vậy 

có lời khuyên là nên để ý những thực phẩm cấp bởi 

những nước mà nền y tế công cộng yếu kém. 

- Nên cột seat belt khi ngồi trên máy bay là 

chuyện bình thường. Nếu có điều kiện nên đứng 
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dậy, ngồi xuống mỗi giờ. Thỉnh thoảng trông chừng 

những ô chứa hành lý trên đầu, đã có những báo cáo 

hành khách bị vấp té vì những chiếc valise rơi 

xuống. 

- Khi chọn máy bay thường chúng ta quan tâm 

tới giá vé, đường bay và thời khoá biểu. Rất ít ai 

quan tâm tới lịch sử về sự an toàn của hãng (Thí dụ: 

trong thời gian qua có trục trặc về máy móc không? 

bao nhiêu lần?) Trong một số quốc gia, đường bay 

quốc nội thường không tốt. Máy bay nhỏ và những 

máy bay không thuộc loại thương mại, rất nguy 

hiểm. 

- Đa số các phi cơ thường bay ở độ cao 36 tới 

40.000 feet (11.000-12.200m), nhưng mỗi khi ở độ 

cao thêm 10.000 feet là phải chỉnh áp suất trong phi 

cơ. Hầu như trong mọi chuyến bay phi hành đoàn 

điều chỉnh áp suất tương đương với độ cao trong 

khoảng 5000-8000 feet trên mặt biển (sea level). 

Nên hiểu rằng với áp suất được điều chỉnh tương 

đương với độ cao 5000-8000 feet thì mọi người trên 

phi cơ vẫn bị thiếu dưỡng khí (hypoxia). Điều này 

dễ hiểu vì ở mặt biển (at sea level) áp suất không khí 

là 760mm thủy ngân (Hg), lúc đó áp suất dưỡng khí 

trong máu là 98mm Hg. Trên độ cao 8000 feet áp 
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suất không khí giảm còn 565mm Hg và áp suất 

dưỡng khí trong máu chỉ còn 55mm Hg. Đối với 

người khoẻ mạnh thì sự giảm áp oxy không bị ảnh 

hưởng, nhưng đối với người già lại mắc thêm bệnh 

tim, phổi, hoặc bị thiếu máu thì có vấn đề và thường 

cần thêm dưỡng khí. Nhiều hãng máy bay sẵn sàng 

cung cấp oxy với lệ phí nhẹ thôi nhưng phải cho họ 

biết trước. Xin lưu ý là hành khách đi máy bay 

không được phép mang theo bình oxy của mình, cần 

thì cho hãng biết họ sẽ sẵn sàng trợ giúp. Quý vị nào 

thường xuyên phải đeo bình oxy nên biết rằng hãng 

hàng không chỉ cung cấp oxy trên máy bay thôi nên 

trách nhiệm của quý vị là phải liên lạc trước với 

những cơ quan y tế địa phương để khi xuống máy 

bay quý vị có sẵn oxy để xài.  

- Lý tưởng là nên tránh những trường hợp khẩn 

cấp xảy ra trên máy bay. Theo hiệp hội Y học về 

Hàng không và Không gian (AsMA), có những vấn 

đề về y khoa, hành khách cũng nên biết, trước khi 

đáp phi cơ: 

- Bệnh về tim mạch: bác sĩ thường khuyên 

những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim không biến 

chứng (uncomplicated MI) chỉ đi máy bay sau cơn 

đau 2 tới 3 tuần. Trường hợp cơn đau nặng hơn 
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(complicated MI) thì chỉ lên phi cơ sau cơn đau 6 

tuần. Trường hợp mổ thông tim (by pass graft 

surgery), không nên lên máy bay trước 10-14 ngày 

sau khi mổ. Những bệnh về tim khác được khuyên là 

không nên đi máy bay gồm: suy tim nặng (severe 

decompensated congestive heart failure), đau tức 

ngực không ổn định, tim thất nhịp không ổn định, 

những bệnh nặng về van tim (có xuất hiện triệu 

chứng), bệnh cao áp không ổn định (uncontrolled 

HBP). Hiệp hội Y học về Hàng không và Không 

gian khuyên các quý vị có vấn đề về tim mạch trước 

khi lên máy bay nên mang đủ thuốc dùng trong suốt 

thời gian đi du lịch và nên để trong túi xách (carry-

on) kèm theo mình, cũng cần có một danh sách 

thuốc với đầy đủ liều lượng và cách sử dụng. 

Trường hợp cần có thể liên lạc hãng máy bay xin xe 

lăn (wheelchair) xin chỗ ngồi gần restroom.  

- Vấn đề máu cục trong tĩnh mạch sâu (Deep 

Venous Thrombosis - thường gọi tắt là DVT). Đặc 

biệt quan tâm đối với các cụ già phải ngồi lâu trong 

những chuyến bay xa (trên 6 tiếng). Thực chất cục 

máu trong tĩnh mạch không nguy hiểm nhưng biến 

chứng nó tạo ra lại có thể bị tử vong. Đó là trường 

hợp khi cục máu di chuyển lên phổi làm trở ngại hô 
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hấp do máu cục (pulmonary embolism). Ngoài tuổi 

tác, vài yếu tố khác cũng thường gây tai biến này 

như: bệnh tim mạch, bệnh về máu có liên quan tới 

đông máu, bệnh ung bướu mới phát hiện, vừa trải 

qua một phẫu thuật lớn, mới bị thương tích ở chân 

hoặc bụng, có tiền căn DVT. Để ngăn ngừa tai biến 

này, lời khuyên là hỏi bác sĩ gia đình xem tình trạng 

của mình có nên uống một viên aspirin và mang bỉ 

tất bó chân (compression stockings) hay không? Nên 

đứng dậy, ngồi xuống sau mỗi giờ như ở trên đã ghi. 

- Bệnh tiểu đường: Mặc dầu hãng máy bay 

không quan tâm nhiều tới các hành khách có bệnh 

tiểu đường trong tình trạng ổn định, tuy nhiên chuẩn 

bị kỹ càng vẫn là điều tốt. Ngoài vấn đề phải mang 

đầy đủ thuốc men trong suốt thời gian du lịch nhưng 

riêng với quý vị phải dùng insulin thì cần để ý vài 

điều sau đây: nếu máy bay chở quý vị bay về hướng 

đông qua những múi giờ (time zone) thì quý vị cảm 

thấy ngày ngắn lại và vì vậy điều cần thiết là quý vị 

phải dùng insulin ít đi. Trái lại, máy bay bay qua 

những múi giờ theo hướng tây thì quý vị sẽ cảm thấy 

ngày dài ra và quý vị cần chích thêm insulin. Để 

tránh phiền phức như vừa kể, quý vị nên đeo một 

đồng hồ và đừng đổi giờ trong khi bay, nên lúc nào 
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quý vị cũng biết giờ ở chỗ khởi hành, do đó sẽ dễ 

dàng cho quý vị tính toán thời điểm giữa 2 bữa ăn và 

do đó biết được lúc nào cần chích insulin. Một điểm 

cần lưu ý nữa là liên lạc trước với hãng máy bay xin 

cung cấp bữa ăn đặc biệt cho người bị tiểu đường.  

- Vài vấn đề khác về người già cũng cần quan 

tâm: các quý vị đeo máy trợ thính thì nên hạ cường 

độ (volume) nghe xuống thì nghe rõ hơn vì tiếng ồn 

ào trong phi cơ sẽ làm cho quý vị nghe không rõ khi 

để cường độ cao.  

- Với quý vị có vấn đề về đường tiểu thì nên 

chọn chỗ ngồi sát lối đi (aisle seat) và gần restroom, 

nên tránh uống rượu, nước có chứa caffeine vì sẽ 

làm quý vị đi tiểu nhiều hơn. 

- Lý do đau tai: Sau màng nhĩ có chứa không 

khí. Khi máy bay lên cao, không khí ở đây sẽ trương 

lên và thoát ra ngoài theo một ống nối phía trong 

mũi. Hiện tượng ngược lại sẽ xảy ra khi máy bay hạ 

cánh, không khí sẽ theo ống này chạy vào trong tai. 

Nếu sự lưu thông này bị trở ngại thì quý vị sẽ thấy 

tai bị đau. Vì vậy, lời khuyên là thỉnh thoảng nuốt, 

nhai hoặc há miệng như ngáp nhất là lúc máy bay hạ 

cánh. Cho trẻ nhỏ uống một hớp nước. Trẻ sơ sinh 

thì ngậm “tí giả” (pacifier). 
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- Một số quý vị không hợp với chuyển động của 

máy bay nên bị chóng mặt, buồn ói, gọi là say sóng 

(motion sickness) thường xảy ra với máy bay nhỏ. 

Lời khuyên cho các vị này là:  

- Chọn chỗ ngồi ở gần cánh hoặc bên cửa sổ. 

- Đi máy bay lớn. 

- Tham khảo với bác sĩ gia đình về thuốc ngừa 

say sóng như dramamine… 

- Đối với thiếu phụ mang bầu: Đi máy bay 

không có ảnh hưởng gì tới sản phụ và thai nhi, tuy 

nhiên trong máy bay không phải là chỗ tốt để “đẻ 

con”. Cho nên các hãng máy bay không chấp nhận 

sản phụ mang bầu trên 36 tuần. Các sản phụ khi tới 

phi trường nên mang theo giấy chứng nhận của bác 

sĩ ghi rõ ước tính ngày “lâm bồn” kèm theo kết quả 

siêu âm mới nhất. 

  Đa số các đồng môn với tôi chắc chắn bà xã 

không gặp trở ngại này trừ những trường hợp đặc 

biệt: Chênh lệch về tuổi tác quá xa. Tôi có anh bạn ở 

Úc khi dắt con gái đi shopping, gặp đồng hương 

thường bị hỏi: Cụ dắt cháu nội hay cháu ngoại đi 

đâu đấy? 
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  - Trẻ sơ sinh: Các hãng hàng không khuyên 

không nên để trẻ sơ sinh dưới 7 ngày đi máy bay vì 

hệ tuần hoàn và hô hấp đang trong giai đoạn trưởng 

thành (maturing). Nhưng đối với trẻ thiếu tháng thì 

có thể trên 7 ngày. Cho nên trong trường hợp thật sự 

cần thiết, quý vị nên xin giấy bác sĩ xác nhận có thể 

đi máy bay được. 

Xin nhắc lại nên cho trẻ nhỏ ngậm bình sữa 

hoặc “ti giả” lúc máy bay cất cánh hoặc hạ cánh để 

tránh tai bị đau. 

  - Vấn đề Jet Lag: Thời gian bay lâu băng qua 

khoảng 4 múi giờ (time zone), cơ thể chúng ta sẽ 

không kịp thích hợp với nơi mới. Hiện tượng đột 

nhiên thay đổi “đồng hồ cơ thể” chúng ta (Thí dụ: 

buồn ngủ lúc 10PM, thức giấc lúc 6AM) được gọi là 

Jet Lag. Hiện tượng này khiến ta mệt mỏi, giấc ngủ 

và tiêu hoá bị xáo trộn. Để làm dịu bớt ảnh hưởng 

của Jet Lag, quý vị có thể theo lời khuyên như sau: 

- Tới vùng tham quan, nên sinh hoạt dưới ánh 

mặt trời càng nhiều càng tốt. 

- Ít ngày trước ngày khởi hành, có thể làm quen 

giờ giấc ở nơi sắp tới bằng cách 
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+ Nếu bay về hướng đông: ráng ngủ sớm dậy 

sớm. 

 + Nếu bay về hướng tây: ráng thức khuya và 

dậy trễ. 

- Tham khảo với bác sĩ gia đình về thuốc có thể 

sử dụng nếu cần. 

Nhiều quý vị cũng thích sử dụng du thuyền 

(cruise). Trên du thuyền thường có một phòng y tế 

nhỏ với nhân viên chuyên môn để phục vụ quý vị. 

Tuy nhiên, quý vị cũng nên để ý tới những lời 

khuyên sau: 

- Đem theo một chai nước làm sạch tay (hand 

sanitizer) và một chai nhỏ thuốc khử trùng 

(disinfectant) để xài khi cần. 

- Khi thấy cần rửa tay, nên rửa kỹ bằng xà 

phòng dưới vòi nước trong khoảng 30 giây. 

- Chỉ nên ăn những thức ăn đã nấu chín. 

- Không nên dùng thức ăn không được làm sạch 

trùng bằng phương pháp pasteurization. 

- Tránh dùng restroom công cộng trên du 

thuyền, chỉ dùng restroom trong phòng mình. 

- Nên ngủ đầy đủ và đừng để thiếu nước. 
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- Nếu quý vị sợ say sóng, có thể dùng thuốc 

không cần toa như đã ghi trên.  

Những vấn đề về sự an toàn cá nhân  

Trong nhiều quốc gia, người ngoại quốc được coi là 

người giàu cho nên những kẻ bất hảo thường nhắm 

vào người ngoại quốc để làm tiền. Quý vị nên thận 

trọng để tránh bị cướp, bị tống tiền hoặc bị bắt cóc.  

- Chỉ nên mang theo một ít tiền mặt. Chỗ nào 

có thể dùng được thẻ tín dụng thì nên dùng (credit 

card). 

- Traveller check thì an toàn hơn nhưng không 

phải ta có thể đổi sang tiền mặt ở bất cứ đâu. Đô-la 

Mỹ thường nhỏ hơn các đồng tiền khác nên dễ cất 

giấu. 

- Khi ra khỏi vùng thành thị để về vùng quê thì 

nên đeo một dây lưng có để tiền bên trong (các cụ ta 

xưa thường dùng cách này và gọi là ruột tượng). 

- Nên để ít tiền trong ví thôi. Trường hợp bị 

cướp thì nên cho luôn, chớ giằng co rất nguy hiểm. 

- Quý bà thì không nên cầm ví xách tay, còn 

quý ông thì được khuyên không nên để ví ở túi bên 

hông quần. 
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- Không nên đổi tiền ngoài chợ đen. 

- Nên dùng tủ khoá an toàn trong khách sạn 

(safe) và cất giữ đồ quý giá trong tủ này. Người ta 

còn khuyên nếu bạn cần ngủ đêm trên xe lửa thì nên 

dùng khoá dây xe đạp cột túi hành lý của bạn vào 

thành giường.  

- Nếu bạn muốn tìm chỗ vui chơi như đi coi 

ciné, coi hát, thì người ta khuyên bạn nên ở những 

khách sạn lớn có uy tín và nên theo lời chỉ dẫn của 

những khách sạn này. 

- Trong nhiều quốc gia, phụ nữ tránh đi ra ngoài 

một mình. 

- Người ta cũng lưu ý bạn là trò móc túi, cướp 

giật thì hầu như xảy ra mọi nơi trên thế giới.  

Vấn đề hỏa hoạn 

Ngày đầu tới ở khách sạn, quý vị phải biết lối 

thoát ra ngoài (exit) gần nhất phòng mình ở, và phải 

chắc rằng cửa ra lối thoát này không bị khoá. Người 

ta còn khuyên nên cuốc bộ một vòng để xem lối 

thoát có bị ngăn trở bởi rác rưởi hay không? Nếu 

bạn thích đi coi tuồng, coi ciné thì nên nhớ rằng 

nhiều chỗ không có lối thoát an toàn và người coi thì 

quá đông nên nếu xảy ra hoả hoạn thì rất nguy hiểm. 
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Vấn đề luật pháp 

Nên tìm hiểu để tránh làm những điều phạm 

pháp ở quốc gia bạn đang tham quan. Quý vị nên 

nhớ dù là khách du lịch, nếu vô tình phạm pháp quý 

vị vẫn bị xử theo luật của quốc gia tham quan. Tuy 

tòa đại sứ hoặc lãnh sự quán có thể hỗ trợ bạn với 

những góp ý về pháp luật nhưng họ không thể can 

thiệp vào những thủ tục mà quốc gia đó cần tiến 

hành để đưa nghi can phạm pháp ra tòa, cho nên đã 

có những trường hợp người ngoại quốc ngồi tù hàng 

tháng hoặc hàng năm để đợi ra hầu tòa. 

Vấn đề bảo hiểm sức khỏe 

Quý vị nên nhớ mang theo giấy tờ có liên quan 

tới Bảo Hiểm Sức Khỏe và nên tham khảo với hãng 

du lịch xem có cần mua thêm bảo hiểm y tế hay 

không? Tuy phí tổn săn sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ 

được coi là cao nhất thế giới, tuy vậy bạn cũng đừng 

coi phí tổn săn sóc sức khỏe ở các nước khác là rẻ 

mạt. Người ta kể lại, một khách du lịch tới Hồng 

Kông đột nhiên bị đau tức ngực. Bác sĩ khám định 

bệnh và bệnh nhân được mổ khẩn cấp. Sau đó được 

nhận một hoá đơn trả lệ phí 45.000 dollars. Cũng 

cần lưu ý quý vị là phần lớn các bác sĩ và bệnh viện 

ở nước ngoài đòi hỏi quý vị phải thanh toán lệ phí 
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chăm sóc sức khỏe ngay vì họ không tin được là bạn 

sẽ thanh toán hóa đơn đàng hoàng khi bạn đã trở lại 

quê hương. Do đó, dù có mang theo thẻ bảo hiểm 

sức khỏe, quý vị cũng cần phải có một số tiền để 

thanh toán chi phí buổi đầu tiên tới gặp bác sĩ hoặc 

trường hợp khẩn cấp cần vào bệnh viện. 

Về vấn đề giấy tờ hộ thân 

Chắc có quý vị thắc mắc, sao quý vị bác sĩ lại 

quan tâm tới cả giấy tờ hộ thân của bệnh nhân. Có 

liên quan tới vấn đề chữa bệnh không? Quả thật bình 

thường thì không, nhưng nếu quý vị làm mất hết 

giấy tờ tuỳ thân (Thí dụ: giấy thông hành, giấy nhập 

cảnh, bằng lái xe,... ) thì đôi khi lại ảnh hưởng đến 

vấn đề trị bệnh. Thí dụ, bạn được vị bác sĩ gia đình 

đưa cho một giấy kể rõ tiền sử của bệnh kèm theo 

một danh sách thuốc bạn mang theo (có tên bạn trên 

đó). Khi bạn tới một quốc gia lạ, bạn cần phải gặp 

một vị bác sĩ ở đây, bạn đưa cho ông ta giấy chứng y 

khoa và danh sách thuốc. Trong nhiều trường hợp vị 

bác sĩ sẽ hỏi bằng lái xe hoặc giấy thông hành để 

bảo đảm bạn chính là người có chứng bệnh kể trong 

giấy và đang uống thuốc kê trong danh sách. 

Mặc khác trong nhiều quốc gia, người ta coi 

những người không giấy tờ tuỳ thân là thành phần 
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bất hảo. Do đó, quý vị nên copy giấy tờ tuỳ thân làm 

hai bản. Bản chính để một chỗ (trong valise), mang 

theo bên mình, và đưa cho người thân ở nhà một bản 

để trong trường hợp cần, họ có thể gửi hoặc fax qua 

cho mình.  

 Thời gian tôi bắt đầu viết bài này, đại dịch 

COVID-19 chưa hoành hành nên xin ghi thêm vài 

hàng trong mùa đại dịch,  

 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐI MÁY BAY 

    Cơ quan Quản trị Hàng Không Liên Bang 

(FAA) đưa những hướng dẫn để giảm sự lây lan của 

siêu vi, do đó đa số các hãng máy bay bắt buộc hành 

khách và phi hành đoàn phải đeo khẩu trang. Cơ 

quan Quản trị An toàn Giao thông (TSA) để ý nhiều 

hơn về lau sạch và khử trùng chỗ kiểm tra hành 

khách (checkpoint). Nếu từ ngày có đại dịch bạn 

chưa từng đi máy bay thì nên biết những điều sau: 

  - Hiện nay nhân viên TSA đeo khẩu trang, bao 

tay và cố giữ khoảng cách an toàn. 

  - Họ thường thay bao tay sau khi khám một 

hành khách. 

  - Màng chắn bằng plastic được đặt ở những 
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nơi cần thiết (quầy kiểm tra vé, giấy tùy thân…)  

  - Vì tôn trọng khoảng cách an toàn nên số 

hành khách trong mỗi hàng phải giảm và số hàng đi 

vào cũng không nhiều như trước. 

  - Hành khách có thể vẫn đeo khẩu trang trong 

khi kiểm tra. Tuy nhiên, nhân viên TSA có thể yêu 

cầu xê dịch khẩu trang khi cần trong quá trình nhận 

diện một cá nhân. 

  - Thay vì đưa vé máy bay (boarding pass) cho 

nhân viên TSA, hành khách tự động quệt vào máy 

gạn (scanner) rồi giơ lên cho nhân viên ghi nhận. 

  - Có thể để trong túi xách lọ dịch sát trùng tay 

(hand sanitizer) khoảng 350ml. 

  - Thức ăn mang theo nên để trong túi nhựa, 

tránh để trong túi xách để khỏi mở túi khi cần kiểm 

tra. 

  - Những vật dụng cá nhân như chìa khoá, ví, 

phone nên để trong túi xách, đừng để trong rổ nhựa 

như mọi khi. 

 NẾU TỰ MÌNH LÁI XE 

   - Càng ngừng ít càng tốt. 
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  - Nên mang theo khẩu trang, dịch sát trùng tay 

(hand sanitizer), khăn lau khử trùng (disinfectant 

wipes), bao tay (gloves) và một nhiệt kế 

(thermometer). 

  - Đem theo nước và thức ăn, đặc biệt đồ ăn lâu 

hư (hạt khô, đồ hộp…) phòng hờ trường hợp tiệm ăn 

giới hạn người vào. 

  - Khi đổ xăng, nhớ dùng khăn lau khử trùng 

lau chỗ tay cầm vòi đổ xăng và khuy bấm số sử 

dụng thẻ tín dụng. 

  - Trên đường đi, cần mua thức ăn thì nên chọn 

tiệm lái xe tới cửa sổ nhận hàng (drive-thru) hoặc 

nhận hàng ở góc lề đường (curbside service).  

 KHI ĐI TAXI hoặc sử dụng PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG CÔNG CỘNG 

  - Nhớ tuân theo sự chỉ dẫn trên xe bus hoặc xe 

lửa về ngăn ngừa dịch bệnh. 

  - Nếu đi taxi, đừng ngồi ghế trước, cạnh tài xế; 

tự mình xách hành lý, không nhờ tài xế. Xuống xe, 

nhớ dùng hand sanitizer rửa tay. 
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 KHÁCH SẠN  

  - Có thể vào trang web của khách sạn để biết 

phương thức được áp dụng cho sự an toàn. 

  - Đa số các khách sạn đều thực hiện những 

điều sau: 

      + Làm sạch trùng cầu thang, phòng ngủ, 

phòng giặt. 

      + Thực hiện khoảng cách an toàn ở phòng 

tiếp khách, quầy tiếp khách, khu đậu xe. 

      + Nhân viên và khách hàng đều phải đeo 

khẩu trang. 

      + Tránh chạm tay vào nhau khi trả tiền. 

  - Quý vị có thể phone cho khách sạn xin được 

ở phòng đã để trống trên 24 giờ. 

  - Khi vào phòng nhớ lau sát trùng những chỗ 

mọi người thường đặt tay vào (núm khóa cửa, mấu 

bật đèn, bàn, phone…)  

  - Ngoại trừ những ly, bát,... được bọc plastic, 

nên rửa tất cả các bát, thìa, muỗng… trước khi dùng. 
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VẤN ĐỀ NHỮNG CÁ NHÂN DỄ BỊ COVID-19 

  Ai cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn SAR-CoV2 

(vi khuẩn gây bệnh COVID-19), nhưng người dễ 

mắc bệnh là các cao niên, những người có bệnh tiềm 

tàng trong cơ thể (như tiểu đường, bệnh thận, phổi 

kinh niên), người ta thường khuyên quý vị này 

không nên đi du lịch trong mùa đại dịch để tránh bị 

bệnh và có thể lây lan qua người khác.  

 Thưa quý vị, sau mỗi chuyến đi chắc chắn quý 

vị biết được nhiều điều lạ, thưởng thức những điều 

hay, và trong nhiều trường hợp, quý vị hiểu rõ được 

những điều mà trước kia quý vị chỉ biết qua sách vở. 

Người xưa thường nói Đi một ngày đàng, học một 

sàng khôn. Ngày nay, không phải quý vị đi một ngày 

mà đi nhiều ngày tất nhiên quý vị học được nhiều 

sàng khôn. Tuy nhiên, người xưa cũng cảnh giác 

bằng câu: Tiền mất, tật mang. Cho nên với những 

đóng góp khiêm nhượng trong bài, hy vọng quý vị 

không bị tiền mất tật mang, trái lại lúc về sức khoẻ 

quý vị thêm dồi dào, tuổi thọ thêm tăng tiến. 

Trước khi ngừng bút, xin phép quý vị được tâm 

sự vài hàng với các đồng môn cùng khoá với tôi: 
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- Nếu đi cùng với bà xã thì đề nghị quý đồng 

môn tham khảo thêm với đồng môn Phương 

“Tượng”, người có nhiều kinh nghiệm về du lịch. 

- Nếu được phép bà xã cho đi du lịch một mình 

với bạn bè thì trước khi đi nên tham khảo kỹ với bác 

sĩ gia đình về “những thuốc cần mang theo” và lúc 

về nếu chẳng may cơ thể bị “sứt mẻ trầm trọng” do 

quá vui thì phải thành thật khai báo với “chủ gia 

đình” để được hưởng khoan hồng, tránh tình trạng 

phải dọn dẹp garage làm nơi tạm trú.■ 

 

Trần Quang Dự.  

Tháng 7/2019 - Hiệu đính tháng 9/2020 

 

 


