
Bảo vệ trẻ em 
từ đại dịch covid-19
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Hiện nay, trẻ em chưa có vaccine, 
để bảo vệ trẻ em, WHO khuyến cáo:

Khẩu trang (5K) Vệ sinh Tránh đông người

Che mũi miệng Lưu thông không khí Hỗ trợ y tế

Tuân thủ 5K mọi nơi 
mọi lúc

Thường xuyên vệ sinh tay 
và thân thể

Tránh đưa bé đến những 
chỗ đông người

Che miệng mũi khi ho 
giảm phát tán dịch họng

Hãy giữ nhà cửa thông 
thóng, vệ sinh sạch sẽ

Để ý thân nhiệt và hỗ trợ y tế 
khi nghi ngờ triệu chứng

Dinh dưỡng Sinh hoạt lành mạnh Vui chơi an toàn

Nguồn: WHO - Tổ Chức Y Tế Thế Giới
Tổng hợp và đồ họa: KIDPOD - thiết bị âm thanh dành cho trẻ em. Tìm hiêu thêm tại: https://kidpod.vn



Các triệu chứng

1 SỐT HOẶC ỚN LẠNH

2 HO

3 NGHẸT MŨI HOẶC CHÃY NƯỚC MŨI

4 MẤT VỊ GIÁC HOẶC MÙI MỚI

5 ĐAU HỌNG

6 THỞ GẤP HOẶC KHÓ THỞ

Các triệu chứng của COVID-19 giống nhau ở cả người lớn cũng như trẻ em 
và có thể giống các triệu chứng của các bệnh thông thường khác như cảm 
lạnh, viêm họng hoặc dị ứng. Các triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19 
ở trẻ em là sốt và ho. Bên cạnh đó, trẻ có thể có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu 
chứng nào sau đây của COVID-19:

TIÊU CHẢY HOẶC BUỒN NÔN

MỆT MỎI HOẶC ĐAU ĐẦU

CHÁN ĂN HOẶC BỎ BÚ, BÚ KÉM

7

8

9

Nguồn: HCDC - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh TP HCM
Tổng hợp và đồ họa: KIDPOD - thiết bị âm thanh dành cho trẻ em. Tìm hiêu thêm tại: https://kidpod.vn



Bắt chước biểu cảm khuôn 
mặt và âm thanh trẻ tạo ra.
Hát hoặc tạo ra những điệu 
nhạc bằng nồi và thìa.
Xếp cốc hoặc các khối hình 
lên nhau.
Kể chuyện, đọc sách hoặc 
cho con xem tranh ảnh.

 Đọc sách hoặc cùng xem 
tranh ảnh.
Cùng đi dạo – ngoài sân 
hoặc ở quanh nhà.
Nhảy theo điệu nhạc 
hoặc hát!
Làm việc nhà cùng nhau , 
hãy biến việc dọn dẹp 
nhà cửa hay nấu ăn 
thành một trò chơi!
Giúp con làm bài tập ở 
trường.

Tuổi tập đi
Trẻ nhỏ

Trò chuyện với con về 
những thứ con thích: thể 
thao, âm nhạc, người nổi 
tiếng, bạn bè.
Cùng đi dạo – ngoài trời 
hoặc ở quanh nhà.
Cùng tập thể dục theo 
bài nhạc yêu thích của 
con.

Thiếu nhi

Hạn chế ti-vi và các thiết 
bị giải trí trên màn hình 
điện thoại thông minh
Nói chuyện cùng nhau: 
lắng nghe và nhìn bằng 
đôi mắt
Dành toàn bộ sự chú ý 
cho con
Cùng con nghe một bản 
nhạc, đọc một cuốn sách, 
hoặc tìm hiểu một chủ để 
mới mẻ,...

Nguyên tắc chung

Các hoạt động ba mẹ có thể làm 
cùng con, trong giãn cách xã hội:

Nguồn: UNICEF
Tổng hợp và đồ họa: KIDPOD - thiết bị âm thanh dành cho trẻ em. Tìm hiêu thêm tại: https://kidpod.vn



Nguyên tắc 
DINH DƯỠNG

Việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy 
đủ và duy trì một lối sống tích cực, lành 
mạnh đóng vai trò quan trọng giúp 
nâng cao miễn dịch và phòng chống 
bệnh tật. Nhất là giai đoạn hiện nay 
dịch COVID-19 tồn tại trong cộng đồng 
và thời điểm này các bé cũng phải đến 
trường.

Vậy để bé đến trường an toàn trong mùa 
dịch bệnh, các bậc cha mẹ cần cho bé ăn 
uống đa dạng đủ dưỡng chất, đủ năng 
lượng, thực đơn khoa học thông qua các 
bữa ăn hàng ngày.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi: sữa mẹ là nguồn 
dinh dưỡng tối ưu cho sự phát triển toàn 
diện của trẻ, tiếp tục cho bé bú mẹ hoàn 
toàn kể cả ngày lẫn đêm, bú mẹ ngay khi 
bé có nhu cầu, bú mẹ hoàn toàn trong 6 
tháng đầu đời.
Trẻ trên 6 tháng tuổi: khi chào đời, cơ thể 
bé có kháng thể của mẹ truyền qua lúc 
mang thai chống đỡ với bệnh tật. Sau 6 
tháng tuổi, lượng kháng thể này sẽ giảm 
dần. Hiểu và nắm rõ dấu hiệu cũng như chế 
độ chăm sóc, nuôi dưỡng đóng vai trò quan 
trọng để tăng cường hàng rào miễn dịch 
cho trẻ.

Trẻ trên 2 tuổi: nên chế biến ở dạng sệt, 
lỏng, mềm để các bé dễ tiêu hóa hơn và lưu 
ý các phụ huynh nên chia thành nhiều bữa 
để bé hấp thu tốt hơn vì dạ dày các bé có 
dung tích nhỏ, tránh tình trạng nôn trớ sau 
khi ăn, giúp bé vẫn cung cấp đủ năng 
lượng và bớt cảm giác chán ăn.

Phân chia theo độ tuổi
Đầy đủ và đang dạng theo 4 nhóm thực 
phẩm: chất bột, chất đạm (thịt, cá, trứng,...), 
rau xanh (hoặc củ, quả,...) và dầu, mỡ. 
Cho trẻ uống nhiều nước
Hạn chế thức ăn công nghiệp - chế biến 
sẵn. Ưu tiên thức ăn tự chế biến.
Quan sát và giúp bé ăn hết trong trạng thái 
hứng khởi
Đảm bảo ngủ đủ giấc, đúng giờ và hấp thụ 
vitamin D (tiếp xúc với mặt trời), giữ ấm và 
có những hoạt động thể chất nhất định kể 
cả trong nhà.

Dinh dưỡng

Súp, cháo, bột từ các loại đạm động vật giá    
trị dinh dưỡng cao như thịt gà, lợn, bò cùng 
các loại rau củ là lựa chọn khá tốt. Các thức 
ăn lỏng này dễ tiêu hóa, cải thiện hệ miễn 
dịch, đẩy nhanh hiệu quả chống cảm cúm.

Nên cho bé ăn khi thức ăn còn ấm. Nên xúc 
cho bé ăn chậm, không nên ép ăn và nấu 
món bé thích.

Nguồn: UNICEF 
Tổng hợp và đồ họa: KIDPOD - thiết bị âm thanh dành cho trẻ em. Tìm hiêu thêm tại: https://kidpod.vn



Đeo khẩu trang thường 
xuyên: thay 2 lần/ngày
Khử khuẩn vật dụng và 
bề mặt

Tìm hiểu về chăm sóc F0 (người lớn) tại nhà
(Theo công văn 5450/SYT-NVY ngày 10/8/2021 của Sở Y Tế TP HCM)

Người chăm sóc phải 
tuyệt đối khỏe mạnh
Không xếp ở chung với 
người già
Không ra khỏi phòng cách 
ly (kể cả gặp người trong 
gia đình,...)
Không tiếp xúc với vật 
nuôi
Được bố trí suất ăn riêng
Hướng dẫn thường xuyên 
vệ sinh cá nhân, rửa tay,...
Theo dõi và liên hệ y tế khi 
có thay đổi triệu chứng
Liên tục khử khuẩn, quần 
áo và thu gom chất thải 
theo quy trình

Quy định trong khu 
cách ly đối với trẻ em:

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 
BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM LUÔN Ở MỨC CAO NHẤT

Tự chăm sóc tại nhà

Đo thân nhiệt tối thiểu 
2 lần/ngày, và khi có 
dấu hiệu sốt cao phải 
khai báo y tế

Ăn uống đủ chất, 
tập thể dục tại chổ 
ít nhất 15 phút / 
ngày

Lưu số tổ phản 
ứng nhanh và liên 
hệ ye tế khi cần hỗ 
trợ và tư vấn

Liên hệ y tế khi có dấu hiệu bất thường
Có một trong các triệu chứng số trên 38 độ, 
ho, đau họng, tiêu chảy, mất vị giác, đau ngực, 
nặng ngực, cảm giác khó thở ==> phải liên hệ 
y tế qua tổng đài "1022" để được tư vấn hoặc 
gọi điện thoại Tổ Phản Ứng Nhanh tại 
phường, xã, quận, huyện,...

Có dấu hiệu chuyển nặng: khó thởi, biểu hiện 
bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần/phút, 
li bì, lừ đừ, tím tái, SpO2 <95% (nếu đo lường 
được) ==> liên hệ ngay tổng đâì "115" hoặc số 
điện thoại của Tổ Phản Ứng Nhanh tại 
phường, xã, quận, huyện,...

Hướng dẫn sử dụng thuốc tại nhà
Các thuốc cần có: các loại thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng (vitamin, chất dinh 
dưỡng vi lượng, các thuốc y học cổ truyền). Ngoài ra có thể bổ sung các thuốc kháng viêm 
corticoid (dexamathesone, prednisolone, methylprednisolone) và kháng đông dạng 
uống (apixaban, rivaroxaban, dabigatran,...) trong một số tình huống có chỉ định.

Nguồn: HCDC - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh TP HCM
(Link tìm hiểu thêm: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/tai-lieu-
truyen-thong/huong-dan-cham-soc-nguoi-mac-covid19-cach-ly-tai-nha-
0668a57414bbe9aa1b5bd6ed5d5eefd2.html)

Tổng hợp và đồ họa: 
KIDPOD - thiết bị âm 
thanh dành cho trẻ em. 
https://kidpod.vn

(Công văn 897/BYT-MT của Bô Y Tế)



Sinh hoạt an toàn, đồng hành 
cùng Chính Phủ, 

chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19

https://kidpod.vnTổng hợp và đồ họa: KIDPOD - thiết bị âm thanh dành cho trẻ em


