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Tại sao vệ sinh sạch sẽ lại quan trọng?
Nhiễm trùng có thể lây lan qua tiếp xúc thân thể trực 
tiếp giữa người với người, các giọt li ti trong không 
khí khi người bị bệnh ho và hắt hơi hoặc khi sờ chạm 
vào các bề mặt và đồ vật. Trẻ em tại dịch vụ giữ trẻ 
tiếp xúc với nhiều trẻ em và người lớn khác, và với đồ 
chơi, đồ đạc, thức ăn và vật dụng ăn uống. Việc tiếp 
xúc thân thể với người và môi trường ở mức độ cao 
này sẽ khiến trẻ em có nguy cơ tiếp xúc với và lây lan 
các bệnh truyền nhiễm. Mặc dù các dịch vụ không 
thể ngăn chặn vấn đề các bệnh nhiễm trùng lây lan 
có thể xảy ra, nhưng họ nên cố gắng tạo môi trường 
vệ sinh sạch sẽ để giảm thiểu bệnh tật lây lan.

Các nhà giáo dục giúp trẻ em hình thành thói 
quen giữ vệ sinh sạch sẽ bằng cách nào? 
Cùng các phương pháp giữ vệ sinh khác, các nhà 
giáo dục giúp giảm bệnh nhiễm trùng lây lan bằng 
cách khuyến khích và làm gương thói quen giữ vệ 
sinh sạch sẽ cho trẻ em. Các nhà giáo dục cũng có 
thể thúc đẩy những kỹ năng tự giúp và tự chăm sóc 
bản thân của trẻ em để giúp các em rèn luyện thói 
quen giữ vệ sinh sạch sẽ. Các nhà giáo dục sẽ củng 
cố thói quen giữ vệ sinh sạch sẽ tại dịc

h vụ thông qua chương trình trải nghiệm vui chơi của 
trẻ em cũng như thông qua các sinh hoạt thông lệ 
hàng ngày như giờ ăn, thay tã và tiêu tiểu.

Khi thiết lập các điều lệ vệ sinh sạch sẽ với trẻ em và 
góp ý kiến cũng như trợ giúp tích cực, các nhà giáo 
dục sẽ giúp rèn luyện các kỹ năng vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh tại các dịch vụ học tập mầm non
Khuyến khích giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại các dịch vụ học tập mầm non sẽ giúp trẻ em 
rèn luyện thói quen giữ vệ sinh tốt suốt đời, và cũng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm lẫn 
nhau giữa trẻ em và người lớn.

Tại dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non, quý vị sẽ có thể thấy các tiêu chuẩn vệ sinh mà các 
nhà giáo dục áp dụng để giảm thiểu bệnh nhiễm trùng lây lan. Quý vị cũng có thể giúp các 
dịch vụ duy trì môi trường vệ sinh sạch sẽ.

Quý vị có thể làm gì để ủng hộ việc giữ vệ 
sinh sạch sẽ? 
Quý vị có thể giúp dịch vụ giữ trẻ rất nhiều bằng cách 
tuân theo các cách thức giữ vệ sinh đơn giản khi quý 
vị đến dịch vụ và bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 
ở nhà với trẻ em. Điều quan trọng là phải biết và tuân 
theo chính sách của dịch vụ giữ trẻ về bệnh tật và 
thời gian không được phép đến dịch vụ đối với bệnh 
truyền nhiễm. Khoảng thời gian không được phép đến 
dịch vụ bảo đảm việc bệnh nhiễm trùng lây lan sẽ 
bị giới hạn. Hỏi nhà giáo dục xin một bản nếu quý vị 
không biết rõ.

StartingBlocks.gov.au có tài liệu về dạy con quý vị giữ 
gìn vệ sinh sạch sẽ tại nhà có thể có ích.

https://www.startingblocks.gov.au/at-home/hygiene-at-home/
https://www.startingblocks.gov.au/at-home/hygiene-at-home/


www.startingblocks.gov.au cống hiến cho quý vịDo 

Những phương pháp vệ sinh nào được sử 
dụng tại các dịch vụ học tập mầm non?
Các dịch vụ sử dụng các phương pháp giữ vệ sinh khác 
nhau để giảm thiểu vấn đề lây nhiễm chéo. Các phương 
pháp này bao gồm các thủ tục và quy cách thực hành 
cụ thể mà các nhà giáo dục và trẻ em thực hiện hàng 
ngày. Sẽ có các chính sách và thủ tục giữ vệ sinh bằng 
văn bản, dựa trên các khuyến nghị của các cơ quan 
được công nhận như Hội đồng Toàn quốc về Nghiên 
cứu Y khoa và Sức khỏe (NHMRC, National Health and 
Medical Research Council), các bộ y tế của tiểu bang 
và lãnh thổ và Các Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New 
Zealand để hướng dẫn các nhà giáo dục thực hành.

Các cách thức giữ vệ sinh mà các dịch vụ sử dụng bao 
gồm:

+  Trợ giúp người lớn sử dụng các cách thức rửa tay 
và lau khô kỹ lưỡng

+  Khuyến khích trẻ em tuân theo các cách thức rửa 
tay phù hợp

+  Bảo đảm thường xuyên làm vệ sinh/rửa sạch thiết 
bị và đồ chơi và giữ gìn tốt

+  Giữ cho các phương tiện như phòng tắm, nhà bếp, 
khu vực ngủ nghỉ và khu vui chơi luôn sạch sẽ

+  Sử dụng các cách thức tiêu tiểu và 
thay tã thích hợp

+  Sử dụng các cách thức thích hợp để chùi 
mũi cho trẻ em và chỉ dạy trẻ em cách tự chùi 
mũi

+  Yết thị các bảng chỉ dẫn và áp-phích về cách thức 
giữ vệ sinh ở tầm cao của trẻ em trong phòng tắm 
và khu vực vui chơi

+  Thực hiện các cách xử lý, chuẩn bị và bảo quản 
thực phẩm thích hợp

+  Cung cấp thông tin văn bản cho gia đình về những 
lần chủng ngừa đã được đề nghị cho trẻ em

+  Đề ra các cách thức rõ ràng để xử lý và thải bỏ 
các dịch cơ thể như máu và bất kỳ vật dụng bị ô 
nhiễm nào đã sử dụng khi sơ cứu

+  Cung cấp thông tin văn bản cho gia đình về 
khoảng thời gian không được phép đến dịch vụ khi 
bị ốm đau và bệnh truyền nhiễm.


