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Xin nhớ: Dù cố gắng hết sức một cách hợp lý để giảm 
thiểu bệnh tật lây lan, nhưng không thể ngăn chặn tất 
cả các bệnh tật lây lan trong các dịch vụ giữ trẻ và 
giáo dục mầm non. Có lúc, quý vị có thể phải giữ con ở 
nhà, không đi đến dịch vụ, vì lý do bệnh tật.

Gia đình có lẽ khó biết khi nào con mình bị bệnh đến 
mức cần ở nhà. Nghỉ làm hoặc nghỉ học để chăm sóc 
con cái bị bệnh ở nhà đôi khi có thể không dễ dàng, vì 
vậy, điều quan trọng là phải lập kế hoạch và xác định 
các lựa chọn về việc chăm sóc trong trường hợp con 
quý vị không đủ khỏe để đi đến dịch vụ. Nghỉ làm được 
trả lương và đương đầu với thái độ tiêu cực về nghỉ 
làm tại nơi làm việc đôi khi có thể khiến gia đình bị 
căng thẳng.

Các dịch vụ cần phải luôn tập trung không chỉ vào 
an sinh của con quý vị mà còn tập trung vào an sinh 
của những trẻ em khác và nhân viên tại dịch vụ. Việc 
xác định một số lựa chọn và có kế hoạch về cách gia 
đình quý vị sẽ chăm sóc con cái bị bệnh sẽ giảm thiểu 
những khó khăn, đặc biệt là đối với các gia đình có 
việc làm. Điều quan trọng là nhân viên tuân theo chính 

Bệnh tật tại dịch vụ học tập mầm non
Trẻ em tiếp xúc với nhiều trẻ em và người lớn khác trong môi trường dịch vụ giữ trẻ và giáo 
dục mầm non, điều này có thể khiến trẻ em bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Các tiêu chuẩn 
phẩm chất đòi hỏi các dịch vụ này thực hiện các cách thức cụ thể để giảm thiểu các bệnh truyền 
nhiễm lây lan.

sách của dịch vụ của họ về trẻ em bị bệnh không được 
phép đến dịch vụ vì lợi ích sức khỏe của tất cả trẻ em.

Tại sao đôi khi trẻ em bị bệnh khi các em đi 
dịch vụ học tập mầm non? 

Trẻ em dễ bị nhiễm bệnh hơn khi mới bắt đầu đi dịch 
vụ giữ trẻ vì các em tiếp xúc với nhiều người hơn so 
với ở nhà riêng và tiếp xúc với các bệnh nhiễm trùng 
khác nhau mà các em có lẽ chưa có sức miễn dịch.

Để tạo điều kiện tốt cho trẻ em tăng trưởng, học tập 
và phát triển lành mạnh, nhân viên khích lệ trẻ em 
và khuyến khích trẻ em vui chơi và tìm hiểu về môi 
trường của các em. Thông qua vui chơi, được khích 
lệ và tìm hiểu, trẻ em tại dịch vụ giữ trẻ được tiếp xúc 
thân thể gần gũi với những người khác và môi trường 
của các em. Do đó, trẻ em nhiều khi tiếp xúc với các 
bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc thân thể với trẻ em 
khác, người lớn, đồ chơi và các bề mặt hoặc bệnh 
truyền nhiễm bay trong không khí như người bệnh ho 
hoặc hắt hơi.

Tại sao con tôi không được phép tới dịch vụ 
giữ trẻ khi cháu bị bệnh?
Các cơ quan giám sát và y tế khuyến nghị, và trong 
một số trường hợp, yêu cầu các dịch vụ giữ trẻ và 
giáo dục mầm non không để cho trẻ em bị bệnh tới 
dịch vụ. Các dịch vụ tìm cách ngăn chặn bệnh tật 
lây lan bằng cách giảm thiểu bệnh truyền nhiễm lây 
truyền từ người này sang người khác. Họ thường sẽ 
có chính sách trẻ em bị bệnh không được phép tới 
dịch vụ để các gia đình có thể đọc. Nhằm mục đích 
giảm đà bệnh tật lây lan, các dịch vụ có các cách 
thức giữ vệ sinh cụ thể như rửa tay, làm sạch đồ chơi 
và sát trùng các bề mặt.

Tất cả trẻ em, nhân viên và gia đình tại dịch vụ đều 
có lợi khi trẻ em bị bệnh không được phép tới dịch 
vụ. Trẻ em không khỏe cần được lưu tâm và săn sóc 
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bổ sung khó có thể cung cấp được trong môi trường 
dịch vụ giữ trẻ. Trẻ em bị bệnh cũng có thể hồi phục 
nhanh hơn nếu các em được nghỉ ngơi và được chăm 
sóc tại nhà, bảo đảm bệnh nhiễm trùng ít khi có thể 
lây lan sang các trẻ em khác, gia đình và nhân viên.

Tôi có thể bảo vệ con tôi không bị nhiễm 
bệnh khi có mặt tại dịch vụ bằng cách nào?
Chủng ngừa là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa một 
số bệnh trầm trọng ở trẻ em. Nhiều dịch vụ giáo dục 
và giữ trẻ yêu cầu trẻ em phải được chủng ngừa đầy 
đủ mới có thể ghi danh - trừ trường hợp không thể 
thực hiện việc này vì lý do y tế. Nếu bệnh có thể phòng 
ngừa được bằng vắc-xin xảy ra tại dịch vụ giữ trẻ, các 
gia đình sẽ phải giữ những trẻ em không chủng ngừa 
ở nhà, không đi tới dịch vụ giữ trẻ. Lý do là để bảo vệ 
các trẻ em không chủng ngừa và giúp ngăn ngừa bệnh 
nhiễm trùng lây lan thêm nữa.

Các dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non nên có 
sẵn thông tin dành cho các gia đình về việc chủng 
ngừa cho trẻ em. Các gia đình cũng có thể liên lạc 
với bác sĩ gia đình nơi họ cư ngụ về việc chủng ngừa 
cho con cái và truy cập www.health.gov.au/health-
topics/immunisation/immunisation-throughout-life/
immunisation-for-children để tìm hiểu về Chương 
trình Chủng ngừa Toàn quốc (National Immunisation 
Program) của Chính phủ Úc.

Làm cách nào để tôi biết con tôi không đủ 
khỏe và nên ở nhà?
Trẻ em không nên đi tới dịch vụ giữ trẻ và giáo dục 
mầm non nếu các em bị bệnh truyền nhiễm. Theo 
nguyên tắc chung, trẻ em cũng không nên đi tới dịch 
vụ giữ trẻ nếu các em bị bệnh khiến các em không 
thể tham gia các sinh hoạt một cách thoải mái tại 
dịch vụ.

Đôi khi trẻ em có nhu cầu về y tế thường trực có thể 
được chăm sóc tại dịch vụ như hen suyễn hoặc sốc 
phản vệ. Trong những tình huống này, các dịch vụ 
thường ghi lại tình trạng sức khỏe và hành vi tổng 
quát của trẻ em khi các em ghi danh, có tham khảo 
ý kiến của gia đình. Điều này giúp nhân viên biết thế 
nào là sức khỏe và hành vi ‘bình thường’ của trẻ em 

có thêm nhu cầu về sức khỏe.

Nếu con tôi bị bệnh khi có mặt tại 
dịch vụ thì sao?
Nhân viên dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non 
không phải là bác sĩ và không thể chẩn đoán trẻ em 
có bị bệnh truyền nhiễm hay không. Tuy nhiên, nếu 
nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm, dịch vụ có thể yêu 
cầu gia đình đến đón con về càng sớm càng tốt hoặc 
không đưa trẻ em đến dịch vụ. Đôi khi dịch vụ sẽ yêu 
cầu gia đình hỏi ý kiến bác sĩ và lấy giấy bác sĩ xác 
nhận trẻ em không còn lây bệnh, trước khi họ cho 
phép trẻ em quay trở lại dịch vụ.

Nếu con tôi cần dùng thuốc thì sao?
Một số trẻ em sẽ cần phải dùng thuốc đều đặn để 
trị bệnh hoặc vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như hen 
suyễn. Khi bị bệnh, trẻ em cũng có thể cần thuốc để 
giúp kiềm chế các triệu chứng hoặc tạo điều kiện 
tốt để hồi phục. Đôi khi thuốc không toa bác sĩ như 
paracetamol có thể phủ lấp các triệu chứng bệnh 
truyền nhiễm; tuy nhiên trẻ em bị bệnh truyền nhiễm 
nhiều khi cần được chăm sóc y tế và chăm sóc bổ 
sung và không nên đi tới dịch vụ. Điều quan trọng là 
phải nói chuyện với nhân viên về các chính sách của 
dịch vụ về thuốc men và thảo luận về các nhu cầu y 
tế của con quý vị. Cũng cần lưu ý rằng nhiều dịch vụ 
có chính sách không sử dụng thuốc không toa bác sĩ 
như paracetamol mà không có lời dặn của bác sĩ.
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