
HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG
Nếu con bạn không quen với việc đeo khẩu trang, hãy giúp chúng thoải mái bằng cách tự mình làm mẫu đeo khẩu trang. Hướng dẫn 
chúng cách đeo và tháo khẩu trang. Nhắc bọn trẻ khẩu trang nên che được kín mũi và miệng. Cùng con đeo khẩu trang, ngắm chúng 
trong gương và nói về những chiếc khẩu trang hoặc chụp ảnh selfie với chúng. Tập mặc khẩu trang trong thời gian ngắn và tăng thời 
gian từ từ để con bạn thích nghi.

Có các ý nghĩ tích cực về việc đeo khẩu trang

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH
Khi phụ huynh cho con mình đi học lại, hãy ghi nhớ những lời khuyên này. Ngoài ra, hãy thảo luận về giãn cách và luồng thông khí với 
giáo viên hoặc trường học. Học sinh nên cách nhau 3-6 feet khi đeo khẩu trang. Các cửa ra vào và cửa sổ phải mở để không khí lưu thông 
nếu an toàn, cân nhắc các rủi ro về nhiệt độ và an ninh bên ngoài. Hỏi xem trường học có tuân theo hướng dẫn của CDC về luồng thông 
khí hay không.

AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 
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Tránh nói những điều tiêu cực về việc đeo khẩu trang trước mặt con bạn. Xử lý riêng những cảm xúc của bạn, nhưng thừa nhận cảm xúc 
của chính bạn trước mặt bọn trẻ. Hỗ trợ con bạn thể hiện cảm xúc của chúng. Hãy nhớ rằng những sai lầm sẽ có thể xảy ra. Trẻ vị thành 
niên thường có xu hướng nổi loạn. Nói tích cực về nỗ lực đeo khẩu trang của bọn trẻ.

KHỐI TIỂU HỌC
Hãy kiên nhẫn và khiến cho việc đeo khẩu 
trang vui vẻ. Trẻ nhỏ muốn tự lập và có thể 
muốn gỡ bỏ khẩu trang của chúng.

• Cho trẻ tự chọn màu khẩu trang của 
mình.

• Đeo khẩu trang cho thú nhồi bông hoặc đồ chơi yêu thích của 
bọn trẻ.

• Vẽ khẩu trang lên  các nhân vật hoặc mô hình bọn trẻ yêu 
thích: siêu nhân, phim hoạt hình, vận động viên, v.v.

• Khen ngợi trẻ hoặc cho phần thưởng nhỏ khi trẻ đeo khẩu 
trang đúng cách.

KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Để trẻ lứa tuổi thanh thiếu niên hoặc thiếu niên tự quyền 
chọn. Làm việc cùng con để tìm cách sao cho 
bọn trẻ vẫn có thể vui chơi với bạn bè vui vẻ 
một cách an toàn khi đeo khẩu trang.

• Giúp bọn trẻ tìm thấy một chiếc mặt nạ 
phù hợp với phong cách của mình.

• Giúp trẻ hiểu cách ứng phó nếu những 
người khác không tuân theo các khuyến nghị về an toàn.

• Khuyến khích trẻ dành thời gian thực hiện các hoạt động 
yêu thích - nghệ thuật, âm nhạc, thể thao - để đối phó 
với những sự thay đổi mà chúng không thể kiểm soát.

Giữ con bạn ở nhà nếu trẻ bị ốm 
hoặc có các triệu chứng liên quan.

Hãy đảm bảo rằng con bạn biết giữ 
khoảng cách và giữ tay sạch sẽ.

Cho trẻ đeo khẩu trang vừa 
vặn và mang nước rửa tay.


