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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Tr" t% 0 '(n 6 tu,i, tr" l0n và phát tri6n nhanh h8n b:t kì th=i 'i6m nào 

khác. SC phát tri6n cDa tr" E giai 'oGn này tIt hay không phK thuLc vào 

r:t nhiMu y(u tI, trong 'ó, v:n 'M t, chOc bPa Qn cho tr", t, chOc gi:c 

ngD, 'Rm bRo vS sinh và cách t, chOc chQm sóc tr" Im cUng nhV phòng 

tránh tai nGn cho tr" giP vai trò vô cùng quan trZng. 

 

B. MỤC TIÊU  

— Sau khi hZc xong module, hZc viên cDng cI 'V`c nhPng ki(n thOc 'ã 

'V`c 'ào tGo vM chQm sóc tr" em (dinh dVcng, chQm sóc vS sinh, sOc 

khde, phòng tránh các tai nGn thV=ng gep). 

— Giúp hZc viên thCc hành tIt công tác t, chOc chQm sóc tr". 

— HZc viên có thái 'L 'úng trong viSc t, chOc Qn cho tr" mjm non '6 vkn 

dKng vào thCc tiln chQm sóc — giáo dKc tr".  

 

C. NỘI DUNG  

Nội dung 1 

TỔ CHỨC ĂN CHO TRẺ MẦM NON 

1.1. GIỚI THIỆU 

T, chOc Qn cho tr" mjm non là mLt yêu cju giáo viên mjm non cjn nmm 

vPng nhnm 'Rm bRo nhu cju dinh dVcng và sOc kho" cho tr".  

Ngoài yêu cju hi6u bi(t vM dinh dVcng 'Ii v0i tr" em mjm non, giáo viên 

còn cjn bi(t cách t, chOc Qn cho tr" theo t%ng 'L tu,i. Tr" Qn uIng nhV 

th( nào thì 'D ch:t, nhV th( nào thì thi(u ch:t gây suy dinh dVcng, nhV 

th( nào thì th%a cân béo phì, nhV th( nào thì không br ngL 'Lc thOc Qn... 

NhPng ki(n thOc này luôn 'sng hành v0i mti ngV=i chúng ta trong cuLc 

sIng. Nó không chu giúp ích cho nghM nghiSp cDa giáo viên mjm non mà 

còn giúp ích cho mti cá nhân cUng nhV gia 'ình chúng ta trong t, chOc 

Qn uIng h`p lí, 'Rm bRo vS sinh, dinh dVcng. 
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1.2. MỤC TIÊU 

—  Giúp h'c viên c,ng c. l0i nh1ng ki3n th5c 6ã 689c 6ào t0o v< dinh 

d8>ng tr@ em. 

—  Giúp h'c viên thDc hành t.t công tác tG ch5c Hn cho tr@ mIm non. 

—  H'c viên có thái 6L 6úng trong viMc tG ch5c Hn cho tr@ mIm non 6N vOn  

dPng vào thDc tiQn chHm sóc giáo dPc tr@.  

1.3. HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về khẩu phần ăn và nhu cầu dinh 

dưỡng của trẻ mầm non 

a.  Nhi&m v) 

B0n hãy nêu khVu phIn Hn và nhu cIu dinh d8>ng c,a tr@ mIm non. 

b.  Thông tin ph1n h2i 

*  Kh"u ph&n (n c*a tr. m&m non: 

Chúng ta bi3t r[ng tr@ em là c\ thN 6ang l]n và 6ang phát triNn. SD phân 

chia các giai 6o0n l5a tuGi giúp chúng ta hiNu v< 6`c 6iNm c,a tr@ 6N 

nuôi d8>ng và chHm sóc tr@ phù h9p và t.t nhbt. 

cn u.ng là c\ sd c,a s5c kho@, Hn u.ng 6úng yêu cIu dinh d8>ng thì thN 

lDc và trí tuM m]i phát triNn, tr@ m]i kho@ m0nh 6áp 5ng 689c nhu cIu 

l]n và phát triNn. Dinh d8>ng thi3u không 6áp 5ng 6, si gây cho tr@ bj 

thi3u dinh d8>ng, chOm phát triNn thN lDc và trí tuM, knh h8dng 63n cuLc 

s.ng hiMn t0i và t8\ng lai c,a tr@. 

Dinh d8>ng h9p lí là mLt yêu cIu blt buLc 6.i v]i tr@, n3u khVu phIn 

dinh d8>ng không h9p lí si dmn 63n nhi<u bMnh tOt cho tr@.  

  Kh"u ph&n (n là tiêu chu"n (n c*a m6t ng89i trong m6t ngày ;< ;=m 

b=o nhu c&u v@ n(ng l8Ang và các chCt dinh d8Eng c&n thiFt cho cG th<.  

KhVu phIn Hn cân 6.i và h9p lí cIn 6km bko 6, ba 6i<u kiMn sau: 

— pkm bko cung cbp 6, nHng l89ng theo nhu cIu c\ thN. 

— Các chbt dinh d8>ng 6km bko tq lM cân 6.i và h9p lí. 

— pkm bko cung cbp 6Iy 6, các chbt dinh d8>ng theo nhu cIu c,a c\ thN. 

* Nhu c&u dinh d8Eng c*a tr. m&m non theo tKng ;6 tuLi: 

Theo ViMn Dinh d8>ng Qu.c gia, nhu cIu nHng l89ng h[ng ngày c,a tr@ 

theo 6L tuGi nh8 sau: 
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—  Nhu c&u v( n*ng l-.ng c/a tr3: 

 

L!a tu&i 

Nhu c+u theo 

cân n0ng 

(Calo/kg/ ngày) 

Nhu c+u :; ngh< c=a 

Vi?n Dinh dBCng 

(Calo/trE/ ngày) 

Nhu c+u c+n :áp !ng 

c=a trBHng m+m non 

(Calo/trE/ ngày) 

(1) (2) (3) (4) 

1 tu;i 100 — 115 1.000 700 

1 — 3 tu;i 100 1.300 800 — 900 

4 — 6 tu;i 90 1.600 1.000 — 1.100 

D bFng trên, cIt (1) là tu;i c/a tr3; cIt (2) và (3) là nhu c&u n*ng l-.ng 

mIt ngày c/a tr3 tính theo kg trRng l-.ng cS thT và theo 3 UI tu;i. CIt 4 

là nhu c&u n*ng l-.ng mà tr-Wng m&m non c&n Uáp Zng cho tr3, U[t 

khoFng 60 — 70% nhu c&u cF ngày. 

]Fm bFo t^ l_ cân Uai các chbt trong khcu ph&n *n c/a tr3: 

—  ]Fm bFo t^ l_ cân Uai và h.p lí n*ng l-.ng gida các chbt trong khcu ph&n 

*n c/a tr3: Nhu c&u cân Uai n*ng l-.ng gida các chbt cung cbp trong 

khcu ph&n *n c/a tr3 U-.c Vi_n Dinh d-hng Quac gia U( nghj nh- sau: 

+  N*ng l-.ng tm chbt U[m (protein): chinm khoFng 12 — 15% khcu ph&n *n. 

+  N*ng l-.ng tm chbt béo (lipit): chinm khoFng 15 — 20%; 

+  N*ng l-.ng do chbt bIt U-Wng (gluxit) cung cbp chinm: 65 — 73%. 

—  ]Fm bFo cung cbp U&y U/, cân Uai các chbt dinh d-hng theo nhu c&u 

c/a cS thT tr3: Khcu ph&n *n c/a tr3 c&n U-.c dFm bFo cân Uai các  

chbt dinh d-hng, sinh ta và muai khoáng. Ss cân Uai các chbt c/a khcu 

ph&n *n là ss cân Uai tm các thsc phcm có chZa các nhóm thsc phcm 

khác nhau. 

—  Ban nhóm thsc phcm chính luôn U-.c nhwc Unn trong khcu ph&n *n 

c/a chúng ta bao gym:  

+  Nhóm thsc phcm chZa nhi(u protein (chbt U[m): có nhi(u trong thjt, cá 

trZng, cua, tôm... 

+  Nhóm thsc phcm chZa nhi(u chbt béo (lipit): mh UIng vzt, bS, d&u thsc 

vzt nh- l[c, vmng, oliu, d&u h-{ng d-Sng, d&u cR... 

+ Nhóm thsc phcm chZa nhi(u chbt bIt U-Wng (gluxit): có nhi(u trong g[o 

Uzu U|, ngô khoai, swn... 
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+  Nhóm th'c ph*m ch+a nhi/u sinh t2 và mu2i khoáng: rau xanh,  

hoa qu>... 

—  S' cân C2i cDa 4 nhóm th'c ph*m trên CGHc nêu rõ nhG sau: 

+  Cân C2i v/ protein: Ngoài viLc cung cMp nNng lGHng theo tP lL trong kh*u 

phQn Nn Cã nói trên thì protein (chMt CUm) còn cung cMp cho cX thY các 

axit amin cQn thiZt v[i tP lL cân C2i. Th+c Nn ch+a CUm C]ng v^t là các 

loUi th_t, cá, tr+ng, s`a... Th+c Nn có CUm th'c v^t nhG C^u Ca tGXng, rau 

cD, qu>... Do th+c Nn Protein có ngudn g2c C]ng v^t và th'c v^t khác 

nhau v/ chMt lGHng nên tP lL cân C2i trong kh*u phQn Nn cDa tre gi`a CUm 

C]ng v^t và CUm th'c v^t nên là 50% và C2i v[i tre em thì cQn thiZt nên 

cao hXn m+c trên vì nhu cQu cDa tre cao hXn. 

+  Cân C2i v/ lipit: Lipit có ngudn g2c C]ng v^t và ngudn g2c th'c v^t. TP lL 

này ckng nên l m+c 50/50. HiLn nay nhi/u ngGoi có xu hG[ng thay hoàn 

toàn bqng chMt béo th'c v^t (dQu Nn) mà không dùng mv C]ng v^t. wây 

ckng là xu thZ không t2t. Trong mv C]ng v^t có ch+a nhi/u vitamin A, D 

mà trong dQu không có. 

+  Cân C2i v/ gluxit: là thành phQn cung cMp nNng lGHng quan tryng nhMt 

trong kh*u phQn Nn. Gluxit có t{ gUo, C^u, Ca, ngô, khoai, cD qu> có 

nhi/u chMt b]t CGong... 

+  Cân C2i v/ vitamin: Vitamin tham gia vào nhi/u ch+c ph^n chuyYn hoá 

quan tryng cDa cX thY. CQn cung cMp CQy CD các vitamin tan trong dQu 

mv nhG viatmin A, D, E, K và các vitamin tan trong nG[c nhG B, C, PP... 

+  Cân C2i chMt khoáng: Các hoUt C]ng chuyYn hoá trong cX CGHc tiZn hành 

bình thGong nho có tính �n C_nh cDa môi trGong bên trong cX thY. Các 

chMt khoáng có vai trò cân bqng toan ki/m CY duy trì tính �n C_nh Có. 

Các chMt khoáng cQn thiZt cho cX thY nhG canxi, magiê, ph2t pho, selen, 

natri... Các yZu t2 vi lGHng gi` vai trò quan tryng trong bLnh sinh cDa các 

bLnh bG[u c�, sâu rNng...  

Hoạt động 2: Tìm hiểu việc tổ chức ăn cho trẻ mầm non 

a.  Nhi&m v) 

Bqng kinh nghiLm cDa b>n thân Cdng thoi tham kh>o thông tin dG[i 

Cây, bUn hãy xác C_nh viLc t� ch+c Nn cho tre mQm non thZ nào cho 

thích hHp? 

 



 | MODULE MN 6  
88 

b. Thông tin ph+n h,i 

*  Ch" $% &n và s+ b-a &n c0a tr3 m5m non theo t8ng $% tu;i: 

—  Ch% &' (n cho tr. t/ 1 — 12 tháng tu5i:  

+ D:;i 4 tháng: tr. bú m@ hoàn toàn theo nhu cCu (N%u có &iGu kiIn, có 

thK kéo dài &%n 6 tháng). 

+ 5 — 6 tháng: Bú m@ + 1 — 2 bSa b't loãng + 1 — 2 lCn n:;c hoa quX. 

+ Tr. 7 — 8 tháng tu5i: Bú m@ + 2 bSa b't &\c v;i nhiGu lo^i th_c pham (tô 

màu bát b't bcng rau cd, treng, sSa...) + 2 — 3 bSa hoa quX nghiGn. 

+ Tr. 9 — 12 tháng tu5i: Bú m@ sáng, tii + 3 — 4 bSa b't &\c k%t hjp nhiGu 

lo^i th_c pham xay nhm + 2 — 3 bSa quX chín. 

—  Ch% &' (n cho tr. 1 — 3 tu5i: 

+  Tr. 13 — 24 tháng: Si bSa (n cda tr. t/ 5 — 6 bSa. 

Vqn cho tr. bú m@ vào bSa phr ho\c vào ban &êm + 3 bSa cháo (&ii v;i 

tr. 13 — 18 tháng, thti gian &Cu loãng sau &\c dCn; Tr. 19 — 24 tháng 

chuyKn sang (n cvm nát và cvm th:tng thay th% cho các bSa cháo + 2 — 3 

bSa phr bcng hoa quX ho\c sSa &wu nành, sSa bò t:vi (200ml). 

+  Tr. 25 — 36 tháng: Si bSa (n cda tr. t/ 4 — 5 bSa. 

Tr. (n cvm, thti gian z nhà tr., tr. (n 2 bSa chính và 1 bSa phr, si bSa 

còn l^i (n t^i gia &ình.Thec (n bSa phr cda tr. có thK là hoa quX chín: 

chuii cam &u &d, d:a h|u ho\c bánh, chè..., sSa bò t:vi khoXng 200ml. 

—  Ch% &' (n cho tr. 3 — 6 tu5i: 

+ Ch% &' (n cda tr. là cvm th:tng, hcng ngày tr. &:jc (n 4 — 5 bSa, trong 

&ó (n t^i tr:tng mCm non 1 bSa chính và 1 bSa phr.  

+  BSa (n sáng và bSa (n phr bu5i chiGu có thK cho tr. (n m't bát cháo, mì 

ho\c phz, bún... (khoXng 300ml). 

+  2 bSa cvm chính cda tr.: 2 bát con cvm + rau + th~t ho\c cá, treng... + 

hoa quX tráng miIng (1 quX chuii tiêu). 

+  Trong ngày cho tr. uing thêm m't bSa sSa bò t:vi có &:tng (200 — 

250ml). 
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*  Gi" $n c'a tr+ t,i tr-"ng m0m non theo các 56 tu8i và nhu c0u v; n-<c 

c'a tr+: 

  Gi$ %n c(a tr, t-i tr.$ng 0.1c b3 trí nh. sau: 

Ch" $% &n B)a chính B)a ph. B)a chính 

 B:t 9h30 11h30 14h 

Cháo  10h 12h 14h30 

CDm nhà tr, 10h45 14h  

CDm mHu giáo 10h45 15h  

 

IJ 0Km bKo n%ng l.1ng cho khNu phPn %n c(a tr,, bRa tr.a cPn 0áp Sng 

khoKng 30 — 50% n%ng l.1ng khNu phPn; bRa chính buWi chiXu cPn 0áp 

Sng khoKng 25 — 30% và bRa phZ chi[m 5 — 10% khNu phPn.  

Ngoài ra, trong quá trình ch%m sóc %n u3ng cho tr, cPn 0Km bKo 0( nhu 

cPu vX n.ac cho tr,. Hcng ngày l.1ng n.ac 0.1c 0.a vào cD thJ qua con 

0.$ng %n và u3ng theo 0: tuWi nh. sau: 

— Tr, 3 — 6 tháng : 0,8 — 1,1 lít/ngày. 

— Tr, 6 — 12 tháng: 1,1 — 1,3 lít/ngày. 

— Tr, 12 — 36 tháng: 1,3 — 1,5 lít/ngày. 

— Tr, 4 — 6 tuWi: 2 lít/ngày. 

N.ac là dung môi hoà tan và dHn truyXn các chlt dinh d.mng trong cD 

thJ, vì vny cPn 0Km bKo 0( n.ac cho tr,. Thi[u n.ac so làm tr, chnm lan, 

không thKi 0.1c chlt 0:c ra khpi cD thJ... 

*  Cách t8 ch?c $n cho tr+ t,i các nhóm l<p trong tr-"ng m0m non: 

—  ChuNn bq:   

+ Cô rsa tay s-ch bcng xà phòng, quPn áo, 0Pu tóc gvn gàng, s-ch so. 

+ Tr, thSc twnh táo, 0i tiJu, rsa tay, lau mxt, 0eo y[m %n. 

+ DZng cZ: tráng n.ac sôi bát thìa, bát 0zng thSc %n, kh%n lau tay, bàn gh[ 

s{p x[p thunn ti|n, 0}p m{t, y[m %n và kh%n %n c(a tr, phKi 0.1c gixt 

s-ch phDi khô... 

—  Chia thSc %n: Chia thSc %n ra t~ng bát, tr:n 0Xu cDm và thSc %n mxn, 0J 

v~a lm cho tr, %n ngay sau khi 0ã ng�i Wn 0qnh vào bàn. 
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—  Cho tr' (n:  

+ Tr' (n s.a: cô cho t2ng tr' u5ng. 

+ Tr' (n b8t: Cô xúc cho 2 — 3 tr' cùng (n m8t lúc. 

+ Tr' (n cháo: cô xúc cho 3 — 5 tr' cùng (n, cu5i b.a có thE cho tr' lFn tGp 

xúc (n vài thìa. 

+ Tr' (n cLm lMa tuNi nhà tr': mOi bàn xPp 4 — 6 tr', bé tT xúc (n có sT giúp 

UV cWa cô, tránh UN vãi thMc (n. Tr' lFn tT xúc (n, cô nhYc nhZ h[Fng 

d]n và U8ng viên tr' (n thêm cLm. 

+ Tr' m]u giáo: Tr' tT xúc (n, cô bao quát, h[Fng d]n, nhYc nhZ và U8ng 

viên, tiPp thêm cLm khi tr' (n hPt. 

Trong quá trình ch(m sóc tr' (n, cô có thE h[Fng d]n, giai thích thêm 

cho tr' nhGn biPt các nhóm thTc phcm, các lodi thMc (n... mZ r8ng thêm 

hiEu biPt cWa tr' ve dinh d[Vng và thTc phcm. 

— Sau khi (n: 

+ Tr' lau rga tay, lau miing, cZi yPm, u5ng n[Fc súc miing, Uánh chai 

r(ng, Ui vi sinh. 

+ Cô thu djn nLi (n, bát thìa, bàn ghP, lau nhà, gikt kh(n mkt, kh(n (n... 

Hoạt động 3: Tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm và 

phòng chống ngộ độc thực phẩm cho trẻ mầm non 

a.  Nhi&m v) 

Bdn hãy nêu cách vi sinh an toàn thTc phcm và phòng ch5ng ng8 U8c 

thTc phcm cho tr' mnm non. 

b.  Thông tin ph1n h2i 

*   !m b!o v' sinh an toàn th/c ph2m cho tr4: 

— Vi sinh an toàn thTc phcm gi. vq trí quan trjng U5i vFi sMc kho' cWa con 

ng[ri. sam bao vi sinh (n u5ng nhtm giúp cL thE tránh U[uc binh tGt. 

Theo th5ng kê cWa B8 Y tP n[Fc ta, nhixm khucn U[rng ru8t qua U[rng 

(n u5ng là nguyên nhân gây tg vong UMng thM hai trên 10 binh có t| li tg 

vong cao cWa n[Fc ta. 

— Vi sinh (n u5ng bao g}m 3 n8i dung: (n u5ng Uny UW, hup lí và sdch s~. 

+  �n u5ng Uny UW các ch�t dinh d[Vng theo nhu cnu cWa tr' tu� theo lMa 

tuNi và cân U5i theo t| li các ch�t. 



C H " M  S & C  T R ) M * M  N O N   |  
91 

+  "n u%ng h(p lí, -i/u -0: "n nhi/u b3a trong ngày và -/u gi3a các b3a, 

tránh tình tr>ng no d@n -ói góp. 

+  "n s>ch: DEm bEo thGc phHm có chIt lJ(ng và s>ch sK ngay tL khâu mua 

và sO chP thQc Rn. ChP biPn -Em bEo vT sinh, yêu cVu dinh dJWng và phù 

h(p vYi chP -0 Rn cZa tr[ theo tLng -0 tu]i. 

D_ng c_ chP biPn thQc Rn cho tr[ phEi -Em bEo vT sinh, các d_ng -  ̀nIu 

phEi s>ch sK, các d_ng c_ chia thQc Rn phEi -J(c nhúng tráng nJYc sôi; 

bát thìa Rn cZa tr[ phEi tráng nJYc sôi trJYc khi Rn. 

Cho tr[ Rn -úng gid, thQc Rn nIu chín ke, nIu xong cho tr[ Rn ngay không 

-` lâu, nPu -  ̀trên 2 gid thì phEi -un hâm sôi l>i mYi cho tr[ Rn. ThQc Rn 

phEi có nip hojc l@ng bàn -ky kín -  ̀ tránh ru@i, gián, chu0t... ThQc Rn 

-` tZ l>nh khi hâm nóng cVn -Em bEo sôi cE vùng trung tâm kh%i thQc 

Rn, nPu không sK là -i/u kiTn cho vi khuHn phát tri`n nhanh. 

NJYc u%ng phEi -un sôi, -` ngu0i cho tr[ u%ng. NJYc ngày nào dùng 

xong phEi súc rma Im bình -Gng nJYc, không -` nJYc lJu c3u sK gây 

nhinm khuHn. 

PhEi rèn cho tr[ có thói quen rma tay trJYc khi Rn, sau khi -i vT sinh và 

khi tay bHn. "n xong nhic tr[ súc miTng, chEi rRng, u%ng nJYc. 

D` -/ phòng m0t s% bTnh dsch -Jdng tiêu hoá cVn cho tr[ tiêm, u%ng 

-Vy -Z, -úng lsch các vác xin nhtm t>o cho tr[ có kháng th` chZ -0ng.  

*  D!u hi&u c(a ng, -,c th/c ph1m và cách phòng tránh: 

— Ng0 -0c thGc phHm thJdng xEy ra -0t ng0t; m0t hojc nhi/u ngJdi mic, 

có các bi`u hiTn cZa bTnh cIp tính: nôn mma, wa chEy kèm theo các triTu 

chQng khác tux thu0c vào nguyên nhân nhinm -0c. 

— Ng0 -0c thGc phHm do nhinm vi khuHn chiPm tw lT cao và hay gjp y các 

lo>i thGc phHm: rau, cá, thst, trQng s3a... bs nhinm khuHn. 

— Ng0 -0c thGc phHm có th` do bs nhinm -0c tL các chIt gây -0c có trong 

thGc phHm nhJ: nIm -0c, cá nóc, mkt cóc, mRng -ing, sin -ing... Ng0 

-0c thGc phHm có th` tL bao gói thGc phHm, kim lo>i njng, thGc phHm 

quá h>n, biPn chIt... Ng0 -0c thGc phHm czng có th` do các hoá chIt 

bEo vT thGc vkt ngIm trên rau và các l{ai hoa quE cây trái -J(c phun 

không -úng quy -snh. 

—  D` phòng tránh ng0 -0c thGc phHm, cVn thGc hiTn các biTn pháp sau: 

+  Không sm d_ng các thGc phHm khi không biPt rõ ngu@n g%c xuIt xQ, -sa chw; 

Không dùng các thGc phHm không có nhãn mác -úng và hPt h>n dùng. 
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+  S# d%ng ngu)n n*+c s.ch 01 ch2 bi2n th6c 7n. 

+  Th6c 7n, n*+c u;ng ph=i 0*>c 0un chín kA. 

+  D%ng c% ca c;c, bát thìa dùng cho 7n u;ng ph=i s.ch sH, tráng n*+c sôi 

tr*+c khi dùng. 

+  VL sinh nhân viên nhà b2p, ki1m tra s6c khoR 0Snh kì 01 tránh ng*Ti lành 

gây bLnh cho trR trong quá trình ch2 bi2n và chia th6c 7n. 

1.4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

Sau khi hXc xong nZi dung này, b.n hãy t\ mình ki1m tra b]ng cách tr= 

lTi câu h^i và 0;i chi2u v+i các nZi dung 0ã có c`a tang phbn: 

1)  B.n hãy cho bi2t th2 nào là khgu phbn 7n. 

2)  B.n hãy cho bi2t nhu cbu dinh d*ing c`a trR em mbm non theo tang 0Z 

tuki.  

3)  B.n hãy cho bi2t tm lL cân 0;i các chnt trong khgu phbn 7n c`a trR. 

4)  B.n hãy cho bi2t ch2 0Z 7n và s; bpa 7n c`a trR mbm non theo tang 0Z 

tuki. 

5) B.n hãy cho bi2t giT 7n c`a trR t.i tr*Tng mbm non theo các 0Z tuki và 

nhu cbu vr n*+c c`a trR. 

6). Hãy cho bi2t cách tk ch6c 7n cho trR t.i các nhóm l+p trong tr*Tng mbm 

non. 

7)  B.n hãy cho bi2t, 01 0=m b=o vL sinh an toàn th\c phgm cho trR, chúng 

ta cbn ph=i làm gì? 

8) B.n hãy cho bi2t dnu hiLu c`a ngZ 0Zc th\c phgm và cách phòng tránh? 

 

Nội dung 2 

TỔ CHỨC GIẤC NGỦ CHO TRẺ MẦM NON 

2.1. GIỚI THIỆU 

Tk ch6c ng` cho trR mbm non theo tang 0Z tuki là mZt nhu cbu cbn thi2t 

0;i v+i viLc ch7m sóc s6c khoR trR em. Giáo viên mbm non cbn hi1u rõ 

nhu cbu ng` c`a trR theo tang 0Z tuki và th\c hành tk ch6c ginc ng  ̀sao 

cho trR 0*>c 0=m b=o nhu cbu ng` 0` ginc, ginc ng` sâu, an toàn trong 

khi ng`... 
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C! ch% gi(c ng* +ã cho chúng ta th(y, gi(c ng* là m6t tr8ng thái :c ch% 

c*a v< não giúp +>m b>o cho h@ thAn kinh +CDc nghE ng!i sau m6t thHi 

gian hCng ph(n kéo dài m@t m<i. TrM thi%u ng* sN qu(y khóc, ít chRu ch!i 

và hSc. TrM ng* +* gi(c khi th:c dTy sN có tr8ng thái thAn kinh hCng 

ph(n tích cUc, giúp trM vui ch!i, hSc tTp tho> mái +8t yêu cAu. 

2.2. MỤC TIÊU 

—  HSc xong n6i dung này, hSc viên c*ng cZ l8i nh[ng ki%n th:c +ã +CDc 

+ào  t8o v\ v@ sinh h@ thAn kinh trM em. 

— Giúp hSc viên thUc hành tZt công tác t` ch:c ng* cho trM mAm non. 

—  HSc viên có thái +6 +úng trong vi@c t̀  ch:c ng* cho trM mAm non +a vTn  

dbng vào thUc ticn chdm sóc — giáo dbc trM.  

2.3. HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu ngủ của trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

Các nhóm th>o luTn và chE ra nhu cAu ng* c*a trM mAm non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  B!n ch&t và c* ch+ c,a gi&c ng,: 

— B>n ch(t c*a gi(c ng*: 

Ng* là nhu cAu sinh lí c*a c! tha, nhim phbc hji l8i tr8ng thái bình 

thCHng c*a các t% bào thAn kinh trung C!ng sau m6t thHi gian th:c dài 

cdng thlng, m@t m<i. mZi vni trM, khi trM th:c các t% bào thAn kinh c*a trM 

ho8t +6ng tích cUc nhCng còn y%u và r(t dc cdng thlng, m@t m<i. Vì vTy, 

cAn t` ch:c tZt gi(c ng* nhim phbc hji tr8ng thái thAn kinh và b>o v@ 

s:c khoM cho trM. 

Trong thHi gian ng*, các c! quan và h@ c! quan c*a c! tha nhC hô h(p, 

tuAn hoàn sN làm vi@c ít h!n, trung tâm +i\u khian vTn +6ng hAu nhC bR 

:c ch%. Tr8ng thái này c*a c! tha +>m b>o cho sU khôi phbc l8i kh> ndng 

làm vi@c +ã bR tiêu hao. 

—  C! ch% gi(c ng*: 

C! ch% gi(c ng* +CDc thành lTp nhC sau: Khi làm vi@c m@t m<i kéo dài và 

cdng thlng, t% bào thAn kinh sN m@t m<i và suy ki@t, thTm chí có tha bR 

t`n thC!ng hosc bi%n lo8n trAm trSng. ma tU v@ chZng l8i sU m@t m<i và 
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suy nh&'c c)a các t- bào th1n kinh, trong v8 não s: phát sinh quá trình 

>c ch-. Quá trình này lan rBng d1n khDp v8 não, xuFng G-n các ph1n 

d&Hi v8 và giIc ng) bDt G1u. Nói cách khác, cL sM c)a giIc ng) là hiNn 

t&'ng lan toO c)a quá trình >c ch-, lan rBng trong toàn bB v8 não và các 

ph1n d&Hi v8. 

*  Các nhân t( gây nên gi-c ng.: 

— HoSt GBng thiên bi-n vSn hoá c)a các vùng phân tích quan trên v8 não 

làm giOm sút khO nZng làm viNc trên các vùng Gó, làm cho các vùng Gó có 

xu h&Hng chuy[n sang >c ch-. S] >c ch- di^n ra tr&Hc h-t M các cL quan 

phân tích v_n dBng và ngôn nga. 

— LoSi trc kích thích bên trong và bên ngoài, làm giOm tr&Lng l]c c)a các 

t- bào th1n kinh, chuy[n nó sang trSng thái >c ch-. 

— GiIc ng) còn là k-t quO c)a quá trình phOn xS có Gifu kiNn d]a trên tác 

nhân là thgi gian và ch- GB sFng c)a con ng&gi. GiIc ng) G&'c xây d]ng 

d]a trên s] xen k: Gfu Gin và Gúng kì hSn c)a hoSt GBng ban ngày và s] 

nghj ngLi ngcng hoSt GBng c)a ban Gêm, kèm theo mBt sF tác GBng quen 

thuBc bIt di bIt dlch c)a s] chumn bl Gi ng). 

Nh& v_y, G[ phnc hoi khO nZng làm viNc c)a trp, c1n tq ch>c cho trp nghj 

ngLi h'p lí G[ GOm bOo tFt giIc ng) cho trp. Nghra là tSo Gifu kiNn cho trp 

ng) G) thgi gian. 

* Nhu c3u ng. c.a tr6 theo 9: tu;i: 

Nhu c1u ng) c)a trp phn thuBc vào l>a tuqi, trSng thái s>c khop và Gic 

Gi[m hoSt GBng c)a hN th1n kinh c)a trp. sFi vHi trp có s>c khop và hN 

th1n kinh phát tri[n bình th&gng, nhu c1u ng) c)a trp trong mBt ngày 

theo tuqi nh& sau: 

Th"i gian L)a tu,i 

(tháng) 

S1 l3n ng4 

(ngày) 

Ngày 8êm C< ngày 

3 G-n 6 tháng 4 7h30 9h30 17h 

6 G-n 12 tháng 3 6h 10h 16h 

12 — 18 tháng 2 4h30 10h30 15h 

18 — 36 tháng 1 3h 10h30 13h30 

36 — 72 tháng 1 2h 10h 12h 
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 !i v%i tr( có s,c kho( và th1n kinh y4u, c1n t7o 8i9u ki:n cho tr( ng< 

nhi9u h=n nh>ng tr( khác t@ 1 — 1,5h.  

Vi:c kéo dài thHi gian ng< cho tr( 8JKc thLc hi:n bNng cách cho tr( 8i 

ng< s%m h=n và dPy muQn h=n so v%i tr( bình thJHng. 

 S hình thành T tr( thái 8Q tích cLc 8!i v%i quá trình ng<, c1n chú ý 84n 

phJ=ng pháp tZ ch,c gi[c ng< cho tr(. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu việc tổ chức giấc ngủ cho trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

B7n hãy nêu các phJ=ng pháp tZ ch,c gi[c ng< cho tr( m1m non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  Ph$%ng pháp t+ ch-c gi/c ng0 cho tr3 m5m non: 

—  M`c 8ích: T7o 8i9u ki:n cho tr( ng< t!t, nghca là giúp tr( ng< nhanh, sâu 

và 8< thHi gian c1n thi4t. 

—  Các bJ%c ti4n hành:  

+  BJ%c 1: V: sinh trJ%c khi ng<. 

TrJ%c khi ng<, c1n v: sinh phòng ng< và v: sinh cá nhân cho tr(. 

•  V: sinh phòng ng<: nhNm lo7i tr@ các kích thích bên ngoài giúp cho các 

t4 bào th1n kinh chuySn d1n sang ,c ch4. Do vPy c1n 8jm bjo các 8i9u 

ki:n sau: 

Ch4 8Q không khí: không khí trong lành giúp tr( ng< ngon. Cln c, vào 

thHi ti4t vùng mi9n và mùa mà c1n có ch4 8Q v: sinh thông thoáng khí 

phù hKp. Mùa 8ông phòng ng< phji 8JKc v: sinh và thông thoáng khí 

toàn ph1n, trJ%c khi 8ón tr( vào phòng ng< 30 phút c1n 8óng cpa; mT 

cpa sZ trên trong quá trình tr( ng< và 8óng cpa 30 phút trJ%c khi tr( th,c 

dPy. Mùa hè c1n ti4n hành v: sinh phòng ng< k4t hKp thông thoáng khí 

tL nhiên và nhân t7o.  jm bjo phòng ng< [m áp v9 mùa 8ông và thoáng 

mát v9 mùa hè. 

Ch4 8Q ánh sáng csng góp ph1n quan trtng trong vi:c chlm sóc gi[c 

ng< c<a tr(, ánh sáng thích hKp su giúp tr( ng< nhanh. Vì vPy, c1n gijm 

ánh sáng trong phòng ng< khi tr( 8ã chuvn bw 8i ng<. Sp d`ng rèm có 

màu t!i. 

Trang thi4t bw trong phòng ng< c<a tr( phji phù hKp theo 8Q tuZi. Dùng 

giJHng c! 8wnh cho nhóm l%p có phòng ng< riêng; giJHng g[p hay 
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gi"#ng riêng dùng cho l.p h0c không có phòng ng5 c6 78nh. Ngoài ra 

còn chu>n b8 ch@n mBng cho trD phù hEp theo mùa. G6i cho trD nhB cHn 

mBng và mJm, kích th".c phù hEp (30cm x 40cm). 

•  VT sinh cá nhân cho trD tr".c khi ng5 nhXm tYo cZm giác thoZi mái, d[ 

ch8u cho trD khi ng5, hình thành phZn xY chu>n b8 ng5, làm cho gi]c ng5 

c5a trD 7^n nhanh h_n. Cô giáo cHn ta chbc cho trD 7i ticu vT sinh tr".c 

khi ng5 mdt cách tret tf, nJn n^p, tránh sf gò bó, ép budc, tYo cho trD có 

7"Ec cZm giác tâm lí thoZi mái, tf nguyTn, tích cfc. 

ic tYo cho trD có gi]c ng5 nhanh, trYng thái thHn kinh thoZi mái, yên 

tâm, tr".c khi ng5 không nên ta chbc các hoYt 7dng ven 7dng quá khích, 

nghe chuyTn ndi dung không thích hEp, @n u6ng quá nhiJu, 7kc biTt là 

có ch]t kích thích. 

C@n cb vào th#i ti^t, nên cho trD mkc quHn áo thích hEp v.i nhiTt 7d bên 

ngoài và khZ n@ng ch8u 7fng c5a tlng c_ thc trD. QuHn áo c5a trD mkc 

phZi mJm mYi không gây khó ch8u cho trD. 

+  B".c 2: Ch@m sóc gi]c ng5 c5a trD. 

•  Msc 7ích: TYo 7iJu kiTn cho gi]c ng5 c5a trD di[n ra nhanh h_n, trD ng5 

sâu h_n và 75 th#i gian. 

•  Cách ti^n hành: Giáo viên cHn có mkt th"#ng xuyên trong phòng trD ng5 

7c theo dõi quá trình ng5 c5a trD: nh" t" th^, nhiTt 7d, 7d >m, không khí 

và ánh sáng, ti^ng vn và xw lí các tr"#ng hEp cHn thi^t xZy ra trong gi]c 

ng5 c5a trD. 

ic giúp trD ng5 nhanh và sâu, cHn cho trD ng5 7úng th#i gian nh]t 78nh 

trong ngày. ViTc cho trD ng5 7úng gi# sy tYo 7iJu kiTn hình thành phZn 

xY ng5 có 7iJu kiTn theo th#i gian, làm cho viTc chuycn trYng thái tl 

h"ng ph]n sang bc ch^ di[n ra nhanh h_n và hoàn thiTn h_n. 

T" th^ ng5 c5a trD cHn 7"Ec tôn tr0ng, tuy nhiên do hT x"_ng c5a trD còn 

y^u nên không 7c trD nXm mdt t" th^ quá lâu. Chú ý không nên cho trD 

nXm s]p, úp mkt xu6ng g6i, trùm kín ch@n lên mkt vì d[ gây ngYt th{. 

Cho trD nghe hát ru hay nhYc nh| có tác dsng làm cho trD ng5 nhanh 

h_n, nên 7"Ec lkp lYi th"#ng xuyên. Ndi dung nh}ng bài hát ru êm d8u, 

có nh8p 7iTu v~ vJ làm cho trD nhanh 7i vào gi]c ng5. 

Theo dõi không khí trong phòng khi trD ng5, cHn 7iJu ch�nh thích hEp, 

n^u th]y nhiTt 7d thay 7ai cHn cho trD 7�p thêm ch@n hokc bB b.t ch@n. 

Gi} gìn yên t�nh n_i trD ng5. 
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+  B#$c 3: Ch*m sóc tr0 sau khi ng7. 

• M:c ;ích: T>o cho tr0 c@m giác tho@i mái, dD chEu khi thFc dGy, nhanh 

chóng chuyIn thJn kinh sang tr>ng thái h#ng phLn. 

• Cách tiMn hành: ChO thFc tr0 dGy khi tr0 ;ã ng7 ;7 giLc. Do vGy, cho tr0 

thFc dGy khi phJn l$n sT tr0 trong l$p ;ã tU thFc dGy. MuTn cho tr0 ;#Vc 

ng7 ;7 cJn cho tr0 yMu ;i ng7 s$m hWn và thFc dGy muXn hWn. Sau ;ó tZ 

chFc cho tr0 v[ sinh cá nhân mXt cách trGt tU, n]n nMp, cho tr0 vGn ;Xng 

nh^ nhàng và *n b`a ph:. 

2.4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1) B>n hãy cho biMt b@n chLt và cW chM c7a giLc ng7. 

2)  B>n hãy cho biMt nhu cJu ng7 c7a tr0 theo ;X tuZi. 

3) B>n hãy cho biMt ph#Wng pháp tZ chFc giLc ng7 cho tr0 mJm non. 

 

Nội dung 3 

TỔ CHỨC VỆ SINH CHO TRẺ MẦM NON 

3.1. GIỚI THIỆU 

TZ chFc ch*m sóc v[ sinh cho tr0 mJm non theo teng ;X tuZi là mXt yêu 

cJu không thI thiMu trong ch*m sóc sFc kho0 tr0 em. Rèn các thói quen 

v[ sinh cá nhân nh# rka mlt, rka tay, ;ánh ch@i r*ng, tmm gXi hnng ngày 

cho tr0 là mXt vi[c làm mà moi mXt giáo viên mJm non tiMn hành mXt 

cách th#png xuyên ;]u ;ln và thuJn th:c. Tr0 ;#Vc rèn thói quen v[ 

sinh te bé, ss có mXt nMp sTng v[ sinh v*n minh hoà nhGp v$i xã hXi và 

cXng ;tng; t>o cho tr0 nhi]u tU tin trong cuXc sTng. 

3.2. MỤC TIÊU 

—  Bài hwc giúp hwc viên cyng cT, ôn l>i nh`ng kiMn thFc ;ã ;#Vc ;ào t>o v] 

v[ sinh tr0 em, v[ sinh cá nhân, v[ sinh môi tr#png. 

—  Giúp hwc viên thUc hành tTt công tác tZ chFc v[ sinh cho tr0 mJm non. 

—  Hwc viên có thái ;X ;úng trong vi[c tZ chFc v[ sinh cho tr0 mJm non ;I  

vGn d:ng vào thUc tiDn ch*m sóc giáo d:c tr0.  
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3.3. HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu thói quen vệ sinh của trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

B!n hãy cho bi+t thói quen v2 sinh c4a tr7 nh8 th+ nào? 

b. Thông tin ph1n h2i 

Thói quen v2 sinh <8=c hình thành t? kA xCo v2 sinh. KA xCo v2 sinh là 

nhGng hành <Ing tJ <Ing hoá nh8ng trong quá trình hình thành nhLt 

thi+t phCi có sJ tham gia c4a ý thPc. Trong quá trình thJc hi2n, kA xCo 

dSn <8=c cTng cU và hoàn thi2n. Thói quen th8Vng <W chX nhGng hành 

<Ing c4a cá nhân <8=c diZn ra trong nhGng <i[u ki2n \n <]nh v[ thVi 

gian, không gian và quan h2 xã hIi nhLt <]nh. Thói quen có nIi dung tâm 

lí \n <]nh và th8Vng g`n vai nhu cSu cá nhân. Khi <ã trb thành thói 

quen, mci ho!t <Ing tâm lí trb nên cU <]nh, cân beng và khó lo!i bf. 

Thói quen v2 sinh <8=c hình thành trong quá trình thJc hi2n các thao 

tác v2 sinh cá nhân c4a tr7 t? các kA xCo v2 sinh thJc hi2n heng ngày. Do 

vhy, chúng ta cSn t!o ra nhGng tình huUng, <i[u ki2n \n <]nh <W giúp tr7 

hình thành thói quen nhân cách tUt. 

Mci phkm chLt nhân cách c4a tr7 <8=c hình thành, phát triWn trong 

nhGng <i[u ki2n \n <]nh trên n[n tCng thói quen.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giáo dục thói quen vệ sinh 

cho trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

Hãy nêu nhGng nIi dung giáo dmc thói quen v2 sinh cho tr7 mSm non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

V2 sinh cá nhân tr7 là mIt nIi dung cSn thi+t cSn phCi rèn cho tr7 có thói 

quen ngay t? bé <W sau này khi lan lên, thói quen tUt này sq mang theo 

tr7 suUt <Vi, giúp tr7 sUng kho7 m!nh, có n+p sUng vrn hoá v2 sinh vrn 

minh. Các nIi dung v2 sinh cá nhân bao gtm: 

—  Thói quen rwa mxt. 

—  Thói quen rwa tay. 

—  Thói quen <ánh chCi rrng. 

—  Thói quen chCi tóc, gIi <Su. 

—  Thói quen t`m rwa. 
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—  Thói quen m+c qu-n áo s1ch s2. 

—  Thói quen 45i m6 nón. 

—  Thói quen 4i gi-y dép. 

—  Thói quen 4i v= sinh 4úng n?i quy 4@nh. 

—  Thói quen kh1c nhB và vDt rác 4úng n?i quy 4@nh. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tổ chức rèn luyện thói quen vệ 

sinh cho trẻ mầm non  

a. Nhi&m v) 

Hãy nêu cách tB chDc rèn luy=n thói quen v= sinh cho trL m-m non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  Rèn thói quen r-a m0t cho tr3: 

—  TrL c-n nMm 4NOc t1i sao c-n phQi rRa m+t (RRa m+t s1ch, m+t 4Vp, xinh 

4Vp, 4áng yêu và không b@ b=nh...  

—  Lúc nào c-n rRa m+t: Khi ng] d^y, khi 4i ra ngoài v_ b`i ban, khi  

m+t ban... 

—  Cách rRa m+t: RRa trNcc nhdng n?i c-n gid s1ch nhet rfi 4gn vùng kg 

tigp. Dùng khjn gi+t s1ch them nNcc, vMt ráo, trQi khjn lên bàn tay phQi 

rfi dùng tkng góc khjn lau tkng b5 ph^n c]a m+t. l-u tiên là hai khoé 

mMt ra 4uôi mMt, smng m6i, mi=ng, trán, hai má và cnm. Sau 4ó l^t khjn, 

lau l1i cB, gáy, vành tai hai bên. 

—  lmi vci trL bé, trL nhà trL, cô giúp trL rRa và lau m+t, 4gn cumi tuBi nhà 

trL cô hNcng dpn 4q trL tr làm. 

—  lmi vci trL mpu giáo, cô d1y trL tk 45ng tác mô phsng theo mpu, sau khi 

trL quen thì chuyqn sang cho trL tr rRa. Sau khi rRa m+t xong, c-n gi+t 

khjn vMt khô, gi6 phung, ph?i lên giá dNci ánh nMng m+t trvi giúp di=t vi 

khuan. Trong tu-n lu5c khjn cho trL ít nhet hai l-n. 

*  Rèn thói quen r-a tay cho tr3: 

—  li_u 4-u tiên, chúng ta c-n giQng giQi 4q trL bigt t1i sao phQi rRa tay 

s1ch: tay sv mó, c-m nMm nhi_u 4f dùng v^t d`ng có chDa nhi_u b`i ban 

và vi khuan, ngu không rRa tay s1ch vi khuan s2 xâm nh^p vào thDc jn, 

nNcc umng qua tay ban s2 gây b=nh cho c? thq. 



 | MODULE MN 6  
100 

—  Khi nào c)n r+a tay: Khi tay b1n, tr34c khi 6n, sau khi 9i v; sinh, sau khi 

ch<i... 

— Cách r+a tay: C)n h34ng dBn trC tDng thao tác tD khâu chu1n bF xHn cao 

tay áo, làm 34t hai bàn tay, xoa xà phòng vào hai lòng bàn tay, dùng lòng 

bàn tay phNi cuOn chà lên mu bàn tay trái và các ngón, sau 9ó dùng lòng 

bàn tay trái cuOn chà lên mu bàn tay phNi và các ngón. Sau 9ó dùng các 

ngón bàn tay phNi kì vTn tDng ngón mUt cVa bàn tay trái. Sau 9ó 9Wi bên 

dùng tay trái kì tDng ngón tay phNi. Sau khi 9ã kì xong ngón tay, chYm 

n6m 9)u ngón tay phNi kì cZ lòng bàn tay trái và chYm n6m 9)u ngón tay 

trái kì cZ lòng bàn tay phNi. Sau khi kì xong, xN n34c r+a s[ch xà phòng, 

v1y tay, lau khô b]ng kh6n khô. 

^Oi v4i trC nhà trC, cô làm giúp trC và 9`n cuOi tuWi nhà trC cô h34ng dBn 

9a trC tb làm. ^Oi v4i trC mBu giáo, cô d[y mBu 9a trC thao tác mô phcng 

quen rfi h34ng dBn trC tb r+a. 

*  Rèn thói quen ,ánh ch/i r1ng cho tr4: 

—  Giáo viên c)n giNng giNi cho trC lhi ích cVa vi;c 9ánh chNi r6ng: Nh]m 

bNo v; r6ng không bF thkc 6n bám cTn làm hcng men r6ng gây sâu r6ng, 

nhilm trùng viêm lhi và tránh 93hc nhimu b;nh cho c< tha. 

—  Khi nào c)n 9ánh chNi r6ng: Ngay sau các bna 6n, tr34c khi 9i ngV và sau 

khi ngV doy. 

—  Cách chNi r6ng: Nhúng n34c thpm 34t bàn chNi, lpy thuOc 9ánh r6ng lên 

mTt bàn chNi, ngYm n34c súc mi;ng. ^Tt bàn chNi ch`ch 30 — 45 9U trên 

mTt r6ng tr34c, chNi xoay tròn tDng vùng mTt r6ng sau 9ó hpt xuOng v4i 

hàm trên và hpt ng3hc lên v4i hàm d34i giúp cTn bám cVa thkc 6n long 

r<i ra khci các ku r6ng. T3<ng tb, chNi mTt trong r6ng cwng 9ánh xoay 

tròn và kéo hpt lên v4i hàm d34i và hpt xuOng v4i hàm trên. ^Oi v4i mTt 

nhai, 93a bàn chNi 9i l[i vuông góc v4i mTt r6ng, h`t hàm d34i xoay lên 

hàm trên. Sau 9ó súc mi;ng thot ky cho h`t xà phòng. R+a bàn chNi và 

v1y khô, cHm ng3hc lông bàn chNi lên trên 9a n34c không 9Zng làm 1m, 

mOc lông bàn chNi. ^Fnh kì 3 — 6 tháng thay bàn chNi mUt l)n, tránh bàn 

chNi x< toè làm chht loét lhi r6ng gây nhilm trùng.  

*  Rèn thói quen ch/i tóc, g7i ,8u cho tr4: 

—  Cô giáo phNi giNi thích cho trC bi`t t[i sao phNi chNi tóc: Giúp tóc suôn 

m3ht, s[ch su v; sinh, lFch sb. 

—  Khi nào c)n chNi tóc: Khi ngV doy, tr34c khi 9i ch<i, ra 93}ng... 
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—  Cách ch&i tóc: Tay ph&i c/m l23c, ch&i r6 ngôi, sau <ó dùng tay trái ch?n 

gi@ tóc phía bên ch2a ch&i <D ch&i l/n l23t tEng bên. GHi vJi bé trai, tóc 

ngLn nên chM c/n ch&i suôn là <23c nh2ng vJi bé gái, tóc dài nên c/n 

ch&i suôn, sau <ó bím ho?c buPc gQn <D tóc không rHi.  

Khi </u bTn ho?c khi tLm rUa hVng ngày, c/n gPi </u cho sWch mX hôi và 

bYi bTn. HVng ngày tr[ hay chWy nh&y <ùa ngh\ch, mX hôi b]t tóc, vì v_y 

c/n <23c tLm gPi cho sWch s6. VJi tr[ bé, ph&i b] tr[ nVm ngUa gPi </u. 

DPi nhb n2Jc thcm 2Jt tóc, xoa xà phòng, chà nhb, sau <ó x& n2Jc sWch 

xà phòng rXi lau </u khô cho tr[. 

VJi tr[ mfu giáo, có thD <D nVm ngUa lên gh] gPi </u ho?c ngXi cúi thcp 

dPi thcm 2Jt n2Jc rXi xoa xà phòng và kì cQ cho tr[. Khi thcy <23c thì x& 

n2Jc vò sWch xà phòng. Lau th_t khô </u cho tr[ bVng khin khô tránh <D 

tr[ b\ nhijm n2Jc kéo dài s6 b\ c&m. Ch&i tóc suôn và scy khô tóc cho tr[ 

nhct là nh@ng vùng núi cao, mùa <ông, có nhikt <P thcp khi trli lWnh. 

*  Rèn thói quen t,m r/a h1ng ngày cho tr7: 

Gây là mPt thói quen vk sinh tHt c/n <23c rèn cho tr[ ngay tE bé. Nhiru 

bé lúc nhs ít <23c chim sóc vk sinh tLm rUa hVng ngày nên khi lJn lên 

tr[ khó thích nghi vJi vikc tLm rUa hVng ngày. 

—  C/n gi&ng gi&i cho tr[ hiDu tLm rUa hVng ngày giúp ct thD sWch s6, da 

sWch giúp ct thD s&ng khoái dj ch\u, ng2li không b\ mX hôi gây mùi 

khó ch\u.  

—  TLm cho tr[ hVng ngày vào buui sáng ho?c buui chiru tuv thói quen cwa 

tr[. Th2lng thì vJi tr[ lJn, c/n tLm vào cuHi chiru khi bé chti, mX hôi ra 

nhiru. Còn <Hi vJi tr[ bé, có thD tLm vào buui sáng sau mPt <êm dài bé 

ngw, bú nhiru, <i tiDu nhiru; c/n tLm thay qu/n áo tWo cho tr[ mPt ngày 

mJi tho&i mái dj ch\u. 

—  Cách tLm: VJi tr[ bé d2Ji 1 tuui, khâu chuTn b\ c/n pha n2Jc vEa cm, 

chuTn b\ qu/n áo, khin lau và các dYng cY nh2 ch_u thau, n2Jc sWch, xà 

phòng. Khi tLm, ng2li lJn b] tr[ nVm ngUa, dPi nhb n2Jc gPi </u cho tr[ 

tr2Jc. Sau <ó tLm d/n <]n thân, nách, 2 cánh tay, xuHng ng|c l2ng, 

mông, <ùi, chân. DPi n2Jc, xoa nhb xà phòng kì cQ các n]p gcp nách 

bbn, khu} tay, </u gHi giúp bong các t] bào da ch]t (ghét). Sau khi kì cQ 

xong, dPi n2Jc sWch toàn thân. Có thD cho tr[ ngXi vào ch_u thau nh2ng 

chú ý có tcm lót cao su tránh tr[ b\ ngã tr23t do trtn. 

GHi vJi tr[ nhà tr[, khi tLm cho tr[ c�ng làm <w các khâu tE chuTn b\ 

n2Jc tLm <]n <X dùng khin tLm, xà phòng, qu/n áo sWch cwa tr[... nh2 
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 !i v%i tr( bé. Tuy nhiên t2m cho tr( l%n có th8 cho tr( ng:i vào ch<u hay 

ng:i > gh? th@p tiBn cho viBc thao tác cDa ngEFi t2m. LHn lEIt dKi nhL 

nE%c sau  ó xoa xà phòng r:i kì cR tSng phHn cT th8 cho tr(. Khi kì cR 

xong, dKi nE%c rWa sXch xà phòng. Dùng kh[n khô lau khô tóc và toàn 

thân, cho tr( m^c quHn áo sXch, ch`i tóc. ViBc vSa t2m vSa nói chuyBn 

trao  bi v%i tr( thông qua thFi gian t2m, làm t[ng cEFng thêm ngôn ngc 

hay ki?n thdc cho tr( là mKt viBc làm cHn thi?t r@t cHn chú ý.  

g!i v%i tr( mhu giáo, viBc t2m gKi lúc này  ã dHn thành thói quen. g8 

chukn bl cho tr(  i t2m, viBc chukn bl nE%c t2m phù hIp v%i nhiBt  K 

theo mùa cHn  ETc quan tâm. g: dùng kh[n khô, quHn áo sXch  8 thay 

 EIc treo vào nTi quy  lnh smn. Xà phòng, dHu gKi, kh[n t2m cHn  EIc 

 8 vào nTi c!  lnh  8 tr( do th@y do l@y. 

TuyBt  !i chú ý khi tr( t2m > l%p, ph`i luôn có m^t cô giáo, có th8 cho tr( 

trai t2m trE%c, tr( gái t2m sau ho^c b! trí thành hai khu t2m riêng cho 

tr(. Nrn phòng t2m chú ý không  8 quá trTn, có th8  8 lót t@m th`m 

nhsa ch!ng trTn vì tr( t2m có nE%c st r@t trTn  o ngã gây ch@n thETng. 

T2m xong, cho tr( lau khô ngEFi toàn thân bung kh[n khô, có th8 giúp 

tr( lau ngoáy tai bung t[m bông khô tránh nE%c vào tai. 

Mùa hè vùng bi8n có th8 cho tr(  EIc  i t2m bi8n nhEng ph`i có cha mL 

hay ngEFi l%n  i kèm. 

*  Rèn thói quen m-c qu/n áo s3ch s4: 

—  CHn gi`i thích cho tr( là hung ngày cHn thay m^c quHn áo sXch  8 bé 

 EIc sXch st thTm tho. 

—  Thay quHn áo sXch sau khi t2m, khi quHn áo bkn, bl E%t... 

—  Cách thay quHn áo: V%i tr( bé, ngEFi l%n thay cho tr(;  !i v%i tr( cu!i tubi 

nhà tr(, cHn hE%ng dhn  8 tr( ts thay. QuHn áo dùng cho tr( nên là sIi 

v`i bông mrm do hút nE%c, th@m m: hôi. QuHn áo cho tr( dE%i 1 tubi 

cHn may l<t  EFng nLp ra m^t ngoài  8 tr( không bl cKm, cR trHy da tr(. 

Cúc áo nên cho cài bên khi tr( lhy không bl cKm  au. g!i v%i tr( l%n, 

quHn áo cHn may vSa, ki8u cách  Tn gi`n nhEng b2t m2t, hình thdc h@p 

dhn tr(. QuHn áo mùa  ông dày hTn  8  `m b`o gic @m cT th8 tr(. 

*  Rèn thói quen 67i m8 nón: 

—  gây là mKt thói quen t!t  8 gic gìn sdc kho( cho tr(. Cô giáo cHn gi`ng 

gi`i cho tr(:  Ki m~ nón giúp tr( tránh  EIc n2ng, mEa không làm cho 

 Hu và cT th8 bl `nh hE>ng cDa n2ng mEa do bl bBnh. 
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—  C#n %&i m) nón khi %i ra ngoài tr3i n4ng, m6a. 

—  Nón m) c:a tr; c#n %< treo vào n?i quy %Cnh dE thFy dE lFy. Khi tr; ra 

ngoài, có phJn xL %&i m) nón và tM %&ng lFy m) nón %&i. Khi vN nh4c tr; 

treo m) vào n?i quy %Cnh. 

*  Rèn thói quen ,i giày dép: 

—  C#n rèn cho tr+ ,i giày dép ,4 b6o v8 ,ôi chân. Chúng ta bi>t r?ng trong 

b@i ,At có rAt nhiCu trEng giun sán và Au trùng giun sán. Khi có ,iCu ki8n 

thuKn lMi, Au trùng giun sán sO chui qua lQ chân lông cRa da ,4 vào cS 

th4. MUt khác ,i giày dép tránh cho tr+ không bV tr#y xXYc khi giZm ph6i 

m6nh chai, gai nh\n, s]i, ,á...  

—  Khi ra kh]i giX^ng chi>u, th6m ,8m tr+ c#n ph6i ,i giày dép ,4 gi_ s`ch 

và Am ,ôi chân. 

—  Giày dép cRa tr+ nên mCm, chcc chcn, n>u ,i g#n thì che c#n dép không 

có quai hKu nhXng khi ,i xa và ho`t ,fng, c#n cho tr+ ,i dép có quai hKu 

hoUc giày v6i vga chân ,4 tr+ dh ch`y nh6y, ho`t ,fng. 

*  Thói quen ,i v6 sinh ,úng n9i quy ,:nh: 

—  iây là mft thói quen c#n ,XMc rèn cho tr+ ngay tg nh_ng tháng ,#u tiên, 

tr+ ,i v8 sinh ,úng gi^ sO t`o sk chR ,fng cho tr+ trong ho`t ,fng và 

không 6nh hXlng ,>n ngX^i khác. 

—  Cách tm chEc cho tr+ ,i v8 sinh: Nh_ng tháng ,#u, c#n tKp xi cho tr+ theo 

th^i gian ,ã ,Vnh. iqi vYi tr+ lYn hSn, c#n tKp cho tr+ ,i bô vào bumi sáng, 

có th4 l nhà hoUc t̀ i lYp. Tr+ bé sau khi ,i v8 sinh xong, c#n lau rsa cho tr+ 

s`ch sO. Tr+ lYn hSn, c#n hXYng dZn tr+ dùng giAy mCm lau s`ch và b] giAy 

btn vào thùng ,kng giAy btn. iqi vYi tr+ lEa tumi mZu giáo, c#n hXYng dZn 

cho tr+ bi>t ,i v8 sinh ti4u ti8n, ,`i ti8n ,úng nSi quy ,Vnh, trai riêng, gái 

riêng theo các bi4u tXMng trXYc csa các phòng v8 sinh. 

—  i4 t`o cho tr+ có thói quen v8 sinh ,úng nCn n>p, th^i gian ,#u, nên 

nhcc tr+ ,>n gi  ̂ c#n ,i v8 sinh, sau quen d#n tr+ sO tk ,i. C#n nhcc tr+ 

sau khi ,i v8 sinh, c#n x6 hoUc dfi nXYc cho trôi phân và nXYc ti4u. iây 

cvng là mft thói quen c#n ,XMc rèn cho tg tr+ tg nh]. 

*  Thói quen kh<c nh> và v?t rác ,úng n9i quy ,:nh: 

—  iây là mft thói quen ít ,XMc ngX^i lYn chú ý nên ít rèn cho tr+. Vi8c kh`c 

nhm bga bãi là nguyên nhân gieo rcc vi trùng vào không khí làm lây b8nh 

cho ngX^i khác. Cvng tXSng tk, giAy rác btn cvng c#n ,XMc gom vào nSi 

quy ,Vnh nh?m tránh lây lan b8nh tKt. 
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—  "# t%o thói quen, c0n nh1c tr3 kh%c nh5 vào nhà v8 sinh r:i x< n=>c d@i 

s%ch; BCi v>i rác thì bG vào thùng rác có n1p BKy. 

Hình thành cho tr3 nhOng thói quen v8 sinh cá nhân tCt là t%o cho tr3 có 

sR tR tin trong cu@c sCng và sSn sàng hoà nhKp v>i thT gi>i vUn minh 

hi8n B%i. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu môi trường sống của trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

B%n hãy nêu môi tr=[ng sCng phù h\p cho tr3 m0m non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  Môi tr'(ng không khí n.i tr/ s1ng 

Môi tr=[ng không khí n_i tr3 sCng có <nh h=`ng trRc tiTp BTn sR phát 

tri#n và tr%ng thái sac kho3 cba tr3. Khi không khí be ô nhifm, ho%t B@ng 

cba các c_ quan b@ phKn trong c_ th# Bgu be <nh h=`ng. 

Nhu c0u vg không khí trong lành cho tr3 là rit cao, vì c_ th# tr3 Bang l>n 

và Bang phát tri#n nhanh trong Bigu ki8n c_ quan hô hip ch=a hoàn 

thi8n: l:ng ngRc ch=a phát tri#n; c_ hô hip yTu; l=\ng khí qua ph5i thip 

nên hi8u qu< trao B5i khí thip. 

Ho%t B@ng cba tr3 luôn làm cho nhi8t B@, B@ km trong phòng tUng cao, 

nhigu thán khí nên df gây h%i cho c_ th#. Vì vKy, hnng ngày không nên B# 

tr3 trong phòng quá lâu mà c0n luân chuy#n cho tr3 B=\c ra ho%t B@ng 

ngoài tr[i thay B5i không khí. 

Trong nhOng ngày hè oi bac, c0n có qu%t B# thông khí nhân t%o cho 

phòng tr3 nh=ng không nên dùng qu%t tr0n tCc B@ cao sq làm tr3 df be 

b8nh, nên dùng qu%t g1n t=[ng hay qu%t cây tCc B@ trung bình. M@t sC 

n_i có Bigu ki8n có th# dùng Bigu hoà cho tr3 nh=ng không B# nhi8t B@ 

thip d=>i 25

0

 và ctng không dùng kéo dài mà dùng ng1t quãng 2 gi[. CC 

g1ng tKn dwng không khí tR nhiên ngoài tr[i cho tr3 là tCt nhit. 

"# B<m b<o có không khí s%ch thoáng trong phòng tr3, l>p hxc c0n quét 

lau sàn, m  ̀ thông thoáng phòng tr3 tr=>c 15 — 30 phút khi Bón tr3.  

"Ci v>i phòng sinh ho%t cba tr3 s} dwng nhigu chac nUng thì sau các 

ho%t B@ng c0n cho tr3 ra ngoài, quét lau s%ch tr=>c khi cho tr3 vào ho%t 

B@ng m>i. 
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 ! dùng, bàn gh+ k- t/ c1n 234c lau h8ng ngày b8ng kh:n ;m. Tr1n nhà, 

c@a sB và c@a ra vào c1n quét lau h8ng tu1n tGo không khí trong lành 

trong phòng trL.  

Các tranh Onh, cây xanh trang trí trong phòng trL phOi 234c lau bSi 

th3Tng xuyên. 

* V# sinh n()c: 

N3Wc dùng cho sinh hoGt và :n uXng trong tr3Tng m1m non tXt nhYt là 

n3Wc máy. NZi nào không có n3Wc máy có th\ dùng n3Wc gi+ng khZi, 

gi+ng khoan ho]c n3Wc sông suXi ao h! nh3ng phOi 234c l^c b8ng b\ l^c 

có 3 lWp: sai, cát vàng mbn, 2á sai. Có th\ 2\ b\ l̂ c ngang ho]c b\ l^c 

2cng. Các dSng cS, gi+ng n3Wc, phOi có ndp 2ey 2Om bOo an toàn, tránh 

mufi sXt xuYt huy+t 2L trcng lây lan b-nh. 

N3Wc cung cYp cho sinh hoGt và :n uXng cho trL tGi tr3Tng m1m non c1n 

2Om bOo 2Gt tg 75 — 150 lít/trL/ngày. 

*  V# sinh x- lí rác th3i, ch5t th3i trong tr(8ng m:m non: 

V- sinh x@ lí rác thOi và chYt thOi trong tr3Tng m1m non rYt c1n 2Om bOo 

2úng theo quy 2bnh c/a Br Y t+. 

Rác thOi phOi 234c gom vào thùng có ndp 2ey, cuXi ngày phOi 23a 2B vào 

thùng rác công crng 2\ giu v- sinh chung. NZi nào không có x@ lí rác 

công crng c1n 2ào hX chôn lYp sâu tránh ô nhivm. 

 X@ lí phân và n3Wc ti\u c/a trL c1n có nhà v- sinh. TXt nhYt là s@ dSng 

hX xí tx hoGi, n+u không có 2iyu ki-n có th\ dùng hX xí thYm dri n3Wc 

ho]c hX xí khô lYp 2Yt brt, vôi, tro, tránh cho ru!i nh]ng c3 trú 2L trcng 

sinh sôi phát tri\n gây b-nh dbch.  

Thxc hi-n nghiêm túc lbch v- sinh h8ng ngày, h8ng tu1n và h8ng quý, 

h8ng n:m c/a tr3Tng lWp m1m non theo quy 2bnh. 

3.4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1.  BGn hãy cho bi+t th+ nào là thói quen v- sinh. 

2. BGn hãy cho bi+t nhung nri dung v- sinh cá nhân trL. 

3.  BGn hãy tB chcc các hoGt 2rng rèn thói quen v- sinh cá nhân cho trL 

m1m non. 

4. BGn hãy cho bi+t nri dung v- sinh môi tr3Tng sXng cho trL m1m non. 
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Nội dung 4 

CHĂM SÓC TRẺ ỐM 

4.1. GIỚI THIỆU  

Tr" em chi)m t+ l- l.n trên th) gi.i, t+ l- tr" em 34c bi-t cao 8 các n:.c 

kém và 3ang phát tri@n. T+ l- b-nh tBt cCng nh: tD vong cCng cao hEn 

ng:Fi l.n. Tr" em th:Fng hay mHc các b-nh truyJn nhiKm, các b-nh 

nhiKm khuLn, các b-nh còi x:Eng, suy dinh d:Qng. HBu quT cUa b-nh tBt 

3@ lVi Tnh h:8ng 3)n hi-n tVi và t:Eng lai lâu dài cUa tr". Tr:Fng mXm 

non là nEi tBp trung tr", vì th) vi-c chZm sóc và 3J phòng b-nh tBt cUa 

tr" vô cùng quan tr^ng   

4.2. MỤC TIÊU 

—  Nai dung này giúp h^c viên cUng cc lVi mat sc ki)n thdc vJ phát hi-n tr" 

cm và cách phòng tránh mat sc b-nh th:Fng g4p. 

—  Giúp h^c viên thfc hành tct vi-c chZm sóc và theo dõi khi tr" bh cm. 

—  Giúp h^c viên có thái 3a tct trong vi-c chZm sóc và theo dõi tr" cm. 

4.3. HOẠT ĐỘNG  

Hoạt động 1: Nhận biết các dấu hiệu trẻ ốm và cách chăm  

sóc trẻ 

a. Nhi&m v) 

Hãy cho bi)t các dju hi-u tr" cm và cách chZm sóc tr". 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  M#t s& d(u hi,u s-m nh0n bi2t tr4 &m:  

Khi 3ón tr" và chZm sóc tr" trong ngày, n)u thjy tr" có sf khác th:Fng, 

phTi theo dõi tình hình sdc khle cUa tr" mat cách cLn thBn. Có th@ tr" 

sct nhn vì nguyên nhân nào 3ó ho4c do tr" kém Zn, kém chEi sau khi cm 

dBy. N)u nghi ngF tr" mHc b-nh truyJn nhiKm nh: s8i, ho gà, cúm, thuo 

3Bu... ho4c sct cao do viêm 3:Fng hô hjp, viêm phpi... phTi 3:a tr" 3)n 

phòng y t) cUa tr:Fng ho4c 3:a tr" 3i khám 8 cE s8 y t) gXn nhjt, 3qng 

thFi báo cho bc mn 3ón tr" ngay. 

*  Phát hi,n tr4 s&t cao và ch=m sóc khi tr4 b@ s&t cao: 

s@ xác 3hnh tr" có sct ho4c sct cao hay không, phTi 3o nhi-t 3a cE  

th@ tr". 
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—  Cách &o nhi*t &, cho tr.: Có nhi&u ph)*ng pháp -o nhi/t -1 cho tr4 

nh)ng thông d7ng nh8t là ph)*ng ph)*ng pháp c;p <ng -o nhi/t -1 = 

nách (cô giáo c?m -?u <ng nhi/t kB và vDy mFnh cho tGi khi c1t thuH 

ngân xu<ng d)Gi vFch 35

o

C. Sau -ó cô bB tr4 vào lòng, c?m <ng nhi/t kB 

trên m1t tay và nh8c cánh tay tr4 lên -;t <ng nhi/t kB vào nách tr4, giT 

nhi/t kB trong 3 — 5 phút, l8y ra -Wc nhi/t -1: v/t thuH ngân -Y dâng -Bn 

vFch chia -1 nào thì -ó là nhi/t -1 tr4 s<t. 

—  0ánh giá: Bình th)]ng nhi/t -1 c* th^ tr4 là 36,5 — 37

o

C. Khi nhi/t -1 

tbng trên 37 — 37,5

o

C là tr4 s<t nhc; te 38,5

o

C -Bn 40

o

C là tr4 s<t cao. D8u 

hi/u s<t cja tr4 cho th8y có th^ là d8u hi/u ban -?u cja m1t s< b/nh 

nhikm khuDn, siêu vi trùng ho;c do cmm nnng, m8t n)Gc, ho;c do m;c 

quá nhi&u qu?n áo, -np chbn j quá 8m. 

—  Ch2m sóc khi tr. s7t cao: p;t tr4 nqm n*i yên trnh, cho tr4 u<ng n)Gc 

qum, n)Gc chè -)]ng. C=i bGt qu?n áo, lau mình cho tr4 bqng n)Gc 8m. 

NBu tr4 toát mu hôi, c?n thay qu?n áo và lau khô da, không nên ch)]m 

lFnh vì khi ch)]m lFnh mFch máu ngoFi biên bv co lFi, nhi/t không thoát 

-)wc nên tr4 càng bv s<t cao, m;t khác tr4 dk bv cmm lFnh. Cho tr4 u<ng 

thu<c hF s<t theo chy dzn -^ -& phòng tr4 bv co gi{t và báo ngay cho cha 

mc ho;c -)a tr4 -Bn c* s= y tB khám -i&u trv cho tr4.  

*  Phát hi*n tr. b; nôn và ch2m sóc tr. b; nôn:    

Nôn xmy ra khi tr4 bn u<ng khó tiêu, r<i loFn tiêu hóa hay viêm -)]ng hô 

h8p, viêm m}i hWng... Tr4 buun nôn ho;c nôn ra th�c bn ho;c ch8t nh?y 

-]m m}i. 

 Khi tr4 có bi&u hi/n buun nôn ho;c nôn, c?n -� tr4 ngui bình trnh -^ tr4 

nôn hBt ch8t nôn rui mGi dùng khbn )Gt lau và cho tr4 súc mi/ng. Sau khi 

tr4 nôn phmi hBt s�c bình trnh cho tr4 tr= lFi trFng thái ban -?u, lúc -ó 

mGi thay qu?n áo lau r�a ng)]i cho tr4. 

p& phòng tr4 hít phmi ch8t nôn s;c vào ph�i, cô giáo nên -� tr4 = t) thB 

ngui ho;c nBu tr4 nqm thì -^ tr4 nqm nghiêng -?u sang m1t bên. 

 Sau -ó thu dWn ch8t nôn, quan sát, l)u giT ch8t nôn vào d7ng c7 sFch, 

kín -^ báo vGi y tB và cha mc. 

Khi chbm sóc tr4 nôn, cô c?n có thái -1 ân c?n, dvu dàng, không làm tr4 

sw hãi, tránh -^ tr4 bv lFnh. Sau khi tr4 nôn, nên cho tr4 u<ng n)Gc 8m 

ít m1t, có th^ cho bn nhc. NBu tr4 nôn nhi&u, c?n khDn tr)*ng -)a tr4 

-Bn c* s= y tB, -ung th]i thông báo cho cha mc tr4 biBt -^ ph<i hwp 

chbm sóc tr4.        
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*  Cách cho tr( )n khi b. /m: 

"a s% tr( em b, s%t, b, b.nh th12ng không mu%n 7n, nh1ng n8u tr( nh9t 

:,nh không ch,u 7n thì không nh9t thi8t ép bu@c tr( phAi 7n bBng mCi 

cách. M@t khi tr( u%ng :1Gc thHt nhiIu n1Jc, tr( hoàn toàn có thN tOn tPi 

:1Gc t%t trong hai, ba ngày mà chR 7n r9t ít. Khi khUi b.nh, tr( sV thèm 7n 

trX lPi. N8u tr( th[c s[ mu%n 7n, nên k8t hGp vJi gia :ình tPo :iIu ki.n 

th^c 7n :_c bi.t cho tr( b.nh. Hãy chiIu tr( m@t chút, cho tr( 7n nhcng 

gì 1a thích cho :8n khi tr( kho( trX lPi. 

*  Cách cho tr( u/ng thu/c khi /m:  

Khi cha md gei thu%c :N cô giáo ti8p tfc cho tr( u%ng thu%c tPi lJp, phAi 

yêu cgu gia :ình ghi tên tr( vào lC thu%c cha tr(, ghi rõ cách dùng, s% lgn, 

liIu l1Gng mà bác sl :ã quy :,nh khi :iIu tr, cho tr(, :Ong th2i ghi vào 

m@t quyNn sn theo dõi và bàn giao thu%c m@t cách con thHn, có kí xác 

nhHn cha cha md vI loPi thu%c cho tr( u%ng tPi lJp.  

Chuon b, srn c%c :[ng n1Jc và thu%c cgn cho tr( u%ng. NgOi :%i di.n vJi 

tr(, :1a thu%c cho tr( và :@ng viên tr( t[ cho thu%c vào mi.ng và :1a 

n1Jc cho tr( t[ u%ng. Sau :ó bAo tr( há mi.ng :N xem tr( :ó nu%t h8t 

thu%c ch1a. Tr12ng hGp tr( bé ch1a t[ mình u%ng thu%c thì hòa tan vJi 

n1Jc và cho tr( u%ng.  

*  Cách cho tr( u/ng n45c khi /m: 

Khi tr( b.nh, cgn cho tr( u%ng n1Jc càng nhiIu càng t%t :N bù lPi l1Gng 

n1Jc m9t :i do :n mO hôi, nôn mea ho_c tiêu chAy. M@t tr( s%t cgn u%ng 

ít nh9t 100 — 150ml n1Jc/1kg c{ thN m|i ngày. L1Gng n1Jc này cgn t7ng 

lên 200ml/1kg n8u tr( nôn mea hay :i tiêu chAy. Hãy cho tr( u%ng càng 

nhiIu lgn càng t%t, c^ nea gi2 lPi cho tr( u%ng m@t lgn.  

*  Cách quan tâm t5i tr( b. /m: 

Khi tr( b.nh, có thN chiIu tr( m@t cách chính :áng. �u tiên và chú ý tr( 

h{n so vJi các tr( bình th12ng khác. Hãy :N tr( ch{i nhcng trò ch{i mà 

tr( 1a thích, tPo mCi :iIu ki.n cho tr( :1Gc ch{i theo ý thích cha tr( m_c 

dgu tr1Jc :ó không :1Gc phép ch{i nh1 vHy trong lJp. Cô giáo c�ng nên 

thoAi mái và nJi lUng quy t�c vI tính ng7n n�p — cô có thN dCn ddp sau 

khi tr( ch{i. Cô ngOi xu%ng và dành th2i gian X lPi vJi tr(, :Cc truy.n cho 

tr( nghe, ch{i nhcng trò ch{i vJi tr( hay hát cho tr( nghe, giúp tr( cAm 

th9y an tâm khi X cPnh cô trong lúc xa ng12i thân.  



C H " M  S & C  T R ) M * M  N O N   |  
109 

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách phòng và xử lí một số bệnh 

thường gặp ở trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

Các nhóm th)o lu-n và nêu cách phòng và x5 lí m7t s9 b;nh th<=ng g>p 

? trA mBm non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  B!nh nhi&m khu*n +,-ng hô h0p c0p: 

NhiGm khuIn hô hKp cKp là m7t nhiGm b;nh rKt La dOng do vi khuIn 

ho>c vi rút gây b;nh trên toàn b7 h; th9ng L<=ng th?, bao gTm L<=ng 

hô hKp trên và d<Ui (tW mXi, hYng, thanh, khí phZ qu)n LZn nhu mô 

ph\i). Ph\ biZn nhKt là viêm hYng, viêm amiLan, viêm phZ qu)n và  

viêm ph\i.  

—  Nh-n biZt th` nha: 

+  S9t nha d<Ui 38,5

o

C, kéo dài vài ngày LZn 1 tuBn. 

+  Viêm hYng, ch)y n<Uc mkt, n<Uc mXi, ho nha. 

+  Không có bi`u hi;n khó th?, trA vmn nn, vui choi bình th<=ng. 

—  X5 lí ban LBu: 

+  Báo cho gia Lình trA biZt và trao L\i cách chnm sóc, theo dõi trA cIn th-n. 

+  Không cBn dùng kháng sinh, chnm sóc tOi nhà và Livu trw tri;u chxng (L  ̀

trA nym noi tho)ng mái, giz không bw lOnh và gió lùa, m>c quBn áo r7ng 

rãi L` trA dG th?). 

+  |n L} chKt, u9ng L} n<Uc. Thông thoáng mXi hYng cho trA dG th? (lau 

chùi, nh� argyrol vào mXi ngày 2 — 3 lBn). Gi)m ho byng m-t ong, ho b\ 

phZ ho>c thu9c nam. 

—  Nh-n biZt th` vWa và n>ng:  

+  S9t cao tW 38,5

o

C tr? lên (trA suy dinh d<�ng có th` không s9t ho>c  

s9t nha). 

+  Ho có L=m. 

+  Nhwp th? nhanh, cánh mXi ph-p phTng, co kéo lTng ng�c, tím tái, tình 

trOng m;t m�i, quKy khóc, kém nn. 

—  Phòng b;nh: 

+  �)m b)o tiêm ch}ng LBy L} cho trA trong nhzng nnm LBu. 
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+  Ch$m sóc nuôi d./ng tr3 t4t. 

+  Gi7 v9 sinh nhà ;, nhà tr3 và l>p m@u giáo. Không DE tr3 hít th; khói 

thu4c lá, khói bIp, bJi bKm. 

+  Tránh cMm lNnh DOt ngOt. Không DE tr3 nPm ngQ trRc tiIp d.>i sàn nhà. 

* B!nh tiêu ch*y: 

—  NhVn biIt: Tr3 DOt nhiên Di phân lZng nhi[u l\n (trên 3 l\n/ngày) kéo dài 

vài gic DIn vài ngày. Tr3 uE oMi, biIng $n. 

—  Nguyên nhân:  

+  ChQ yIu là do ch$m sóc tr3 kém v9 sinh và ngudn n.>c không sNch. 

+  Do $n u4ng phMi thfc $n ôi thiu hoKc bg nhihm bin. 

+  Do tr3 bg các b9nh nhihm khuin khác nh. s;i, viêm phji, viêm tai. 

+  Do dùng kháng sinh bma bãi gây loNn khuin D.cng ruOt. 

—  Phòng b9nh: 

+  Không cho tr3 $n thfc $n ôi thiu. 

+  Cho tr3 u4ng n.>c sNch Dã Dun sôi kq. 

+  Rsa tay tr3 tr.>c khi $n, sau khi Di v9 sinh và khi tay bin. 

+  Tiêm chQng D\y DQ, nhtt là tiêm phòng s;i. 

+  Ng.ci ch$m sóc tr3 phMi rsa tay sNch su tr.>c khi cho tr3 $n và khi chuin 

bg thfc $n cho tr3. 

+  Gi7 v9 sinh môi tr.cng, ss dJng ngudn n.>c sNch. 

—  Xs lí ban D\u: 

+  Cho tr3 u4ng các loNi n.>c u4ng oresol, n.>c cháo mu4i, n.>c hoa quM 

t.yi, cháo loãng, n.>c búp ji, búp sim. 

+  {.a tr3 DIn gKp ngay nhân viên y tI khi tr3 có nh7ng biEu hi9n: mtt 

n.>c, môi se, m|t tr}ng, khát n.>c; s4t, kém $n và nôn nhi[u; Di ngoài ra 

n.>c nhi[u l\n trong 1 — 2 gic. 

* B!nh l.: 

—  NhVn biIt: tr3 tiêu chMy, trong phân có màng nh\y và máu. Tr3 th.cng 

Dau quKn bJng, �a nhi[u l\n, m�i l\n mOt ít phân; s4t, kém $n, g\y, 

xanh xao. 
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—  Nguyên nhân: B,nh l. là b,nh nhi2m trùng c8p tính do tr=c khu?n l. gây 

viêm lAp niêm mBc ruCt già. NEu FiGu tr. không k.p thIi có thK dLn FEn 

tM vong. NEu FiGu tr. không tri,t FK, b,nh tái phát dLn FEn mãn tính. 

—  Phòng b,nh: 

+  RMa tay bVng xà phòng trXAc khi Yn, sau khi Fi v, sinh và khi tay b?n. 

+  Tích c=c di,t ru\i vì ru\i là v^t truyGn b,nh l.. 

+  RMa sBch qu`, ba va trXAc khi cho trb Yn. 

—  XM lí ban Fdu: 

+  Cách li ngay trb b. b,nh vAi các trb trong nhóm. 

+  Các v^t dfng nhX chYn, qudn áo b?n cga trb ph`i FK h ch^u hoic thùng 

có njp F^y. 

+  Trb b. b,nh ph`i FXkc xét nghi,m phân FK tìm tr=c khu?n l.. 

* H!i ch&ng s*t cao co gi.t:  

Nhi,t FC cn thK cga trb b,nh thXIng là 36,5 — 37

o

C. Khi nhi,t FC cn thK 

tYng trên 37

o

C là trb stt nhu; 39 — 40

o

C là trb stt cao. Trb có thK stt do 

mjc các b,nh nhi2m trùng, do m8t nXAc, do mic quá nhiGu qudn áo, do 

trIi nóng và khát nXAc. 

—  Nh^n biEt:  

+  Cnn co gi^t xu8t hi,n khi trb stt 39

o

C trh lên. 

+  Cnn co gi^t thXIng ngjn tz 1 FEn 5 phút và st cnn không thXIng xuyên.  

+  Khi hB stt; cnn co gi^t s} hEt; trb t~nh táo không rti loBn ý th�c.  

—  Nguyên nhân:  

Stt cao co gi^t Fnn thudn x`y ra khi trb b. stt do nhi2m khu?n c8p tính 

Fic bi,t là nhi2m khu?n tai — m�i — h�ng nhX viêm h�ng, viêm amiFan, 

viêm tai gi�a, viêm phE qu`n, viêm ph�i, nhi2m khu?n tiEt ni,u, stt rét, 

stt phát ban... 

L1u ý: Cdn phân bi,t co gi^t do stt cao Fnn thudn vAi co gi^t stt cao phti 

hkp. Co gi^t stt cao phti hkp là cnn co gi^t x`y ra do stt cao vì thXnng 

t�n h h, thdn kinh trung Xnng.  

Nguyên nhân co gi^t stt cao phti hkp thXIng là do các b,nh t�n thXnng 

thdn kinh trung Xnng nhX: Viêm não, áp xe não, viêm màng não mg, 

viêm màng não do lao và các b,nh liên quan FEn não khác.  
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—  "#c %i'm các co gi,t s/t cao ph/i h3p: 

+  Có th' x9y ra < b>t c? l?a tuBi nào.  

+  CFn co gi,t thGHng kéo dài và có nhiMu cFn.  

+  Co gi,t có th' x9y ra khi trN s/t cao ho#c không có bi'u hiPn s/t.  

+  Co gi,t có th' lan to9 ho#c cQc bR.  

+  ThGHng kèm theo r/i loVn ý th?c ho#c có bi'u hiPn cXa các d>u hiPu tBn 

thGFng não, màng não khác.  

—  X\ lí khi trN b^ co gi,t s/t cao %Fn thu_n: Co gi,t s/t cao là mRt hiPn 

tG3ng thGHng g#p và %a s/ lành tính nên c_n bình tbnh x\ lí k^p thHi, trN 

sc hdt gi,t. "iMu quan trfng là hV nhiPt cho trN. 

+  TrGgc hdt, ph9i %#t trN nhm nFi thoáng mát, yên tbnh, ngi rRng qu_n áo, 

%' trN nhm %_u hFi ng\a ra sau và nghiêng %_u vM mRt bên %' tránh tic 

%GHng th<, nhét gVc vào gija hai hàm rkng. Chú ý: không nên ôm ch#t 

trN vào lòng ho#c qu>n tã lót ch#t làm s/t càng tkng lên và c9n tr< %GHng 

th<. Có th' c<i bgt qu_n áo và lRt bn chkn %' cF th' trN bgt nóng, cho %ip 

cho trN mRt t>m chkn mnng bhng s3i v9i bông. Ndu trN s/t trên 39

o

C, có 

th' %' trN tho9i mái hFn ndu không %ip gì c9 mà cho cho m#c mRt áo 

ngin tay và qu_n lót, ho#c mRt áo lót vgi cái tã mà thôi.  

+  Làm thông %GHng th<, ndu có nhiMu %Hm rãi c_n hút qua mti, miPng 

ho#c dùng v9i gVc lau sVch.  

+  Làm gi9m thân nhiPt bhng chGHm nGgc >m (bhng khkn m#t Ggt ho#c túi 

nGgc >m).  

+ Cho trN u/ng thu/c: Cách làm hV nhiPt hiPu qu9 nh>t là cho u/ng thu/c. 

Ndu c_n u/ng thu/c, nên cho trN u/ng paracetamol vì thu/c này có ít tác 

dQng phQ.  

+  Lau mình bhng nGgc >m: Ndu trN s/t trên 40

o

C hFn n\a giH, hãy lau mình 

cho trN bhng nGgc >m và luôn gij nGgc >m. NGgc >m sc làm cho các 

mVch máu dGgi da giãn n<, giúp cho viPc hV nhiPt. "o nhiPt %R cho trN 

sau 5 — 10 phút. Ndu nhiPt %R hV xu/ng 38

o

C, bVn hãy ng~ng lau mình. 

Trong trGHng h3p không hV nhiPt, lau mình tidp và c? 5 phút lVi %o nhiPt 

%R mRt l_n %dn khi nào hV nhiPt. "ip cho trN mRt t>m chkn mnng bhng 
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v!i s%i và trông ch.ng tr/ c0n th1n, nh3 4.ng 45 tr/ l7nh quá. N=u không 

b3t s@t, hãy 4Ca tr/ 4=n cE sF y t= ngay. 

—  Khi cEn co gi1t xuKt hiLn nhiMu và liên tOc, cPn 4Ca ngay tr/ 4=n cE sF y 

t= 45 xQ lí và 4iMu trS kSp thUi. 

4.4. Ki%m tra, +ánh giá 

1.  B7n hãy cho bi=t làm th= nào có th5 nh1n bi=t mZt s@ dKu hiLu s3m khi 

tr/ bS @m. 

2.  B7n hãy cho bi=t cách ch]m sóc khi tr/ bS @m. 

3.  B7n hãy bi=t cách phòng và xQ lí mZt s@ bLnh thCUng g`p. 

   

Nội dung 5  

THỰC HÀNH VÀ XỬ LÍ MỘT SỐ TAI NẠN THƯỜNG GẶP  

Ở TRẺ MẦM NON 

5.1. GIỚI THIỆU 

HiLn nay, vKn 4M tai n7n thCEng tích F tr/ em là mZt vKn 4M 4áng báo 

4Zng và 4C%c sc quan tâm cea toàn xã hZi. Theo BZ Y t=, 4ây chng là mZt 

trong nhing nguyên nhân gây tQ vong hàng 4Pu t7i các bLnh viLn và 45 

l7i h1u qu! nghiêm trjng lâu dài cho tr/ là tàn t1t và !nh hCFng trcc ti=p 

4=n skc khle cea tr/ hiLn t7i chng nhC tCEng lai sau này cho tr/ em  

ViLt Nam. TrCUng mPm non là nEi t1p trung tr/ và phPn l3n thUi gian 

trong ngày tr/ sinh ho7t t7i trCUng, vì th= t7o cho tr/ mZt môi trCUng 

s@ng tc nhiên, trong lành, 4!m b!o yêu cPu s7ch so, an toàn và giáo viên 

ph!i h=t lòng thCEng yêu tr/, 4iMu này có ý nghqa to l3n 4=n sc phát tri5n 

cea tr/ và niMm tin cha mr khi 4Ca con 4=n trCUng. 

5.2. MỤC TIÊU 

—  NZi dung giúp hjc viên ceng c@, ôn l7i nhing ki=n thkc 4ã 4C%c 4ào t7o 

vM cách phòng tránh mZt s@ tai n7n thCUng g`p. 

—  Giúp hjc viên thcc hành t@t viLc xQ lí sE cku ban 4Pu cho tr/ khi tr/ bS tai 

n7n F trCUng mPm non. 

—  Hjc viên có thái 4Z 4úng trong viLc xQ lí sE cku ban 4Pu khi tr/ bS tai n7n 

45 v1n dOng vào thcc tiun ch]m sóc giáo dOc tr/.  
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5.3. HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu những điểm cần lưu ý và các 

nguyên tắc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 

a. Nhi&m v) 

Th"o lu'n nhóm và nêu nh.ng 0i2u c4n l5u ý và các nguyên t:c 0"m b"o 

an toàn cho tr> m4m non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

*  Nh$ng 'i)m c,n l.u ý ') '1m b1o an toàn cho tr8 trong tr.9ng m,m non: 

—  Nhà tr>, tr5Cng, lDp mFu giáo, m4m non ph"i có sH sách ghi rõ tên, ngày 

sinh cJa tr>, tên tuHi, ngh2 nghiKp, 0La chM cJa bN mO, sN 0iKn thoPi liên 

lPc, ngày vào và ngày ra nhà tr>, mFu giáo. 

—  MRi nhóm ph"i có danh sách tr> cJa nhóm, vDi 04y 0J tên, tuHi, ngày 

sinh, ngày vào nhóm và chuyTn nhóm. 

—  Sau giC 0ón tr>: ghi sN tr> có mWt vào b"ng theo dõi báo Yn. 

—  Ph"i quan lí chWt ch] vào các thCi 0iTm 0ón và tr", dPo ch^i ngoài trCi 0T 

tránh th_t lPc tr>. Không giao tr> cho ng5Ci lP cho tr> em ch5a 0J trách 

nhiKm và kh" nYng b"o vK tr> khi 0ón tr> v2 nhà. 

—  Tr5Cng hcp gia 0ình 0en 0ón quá mufn, nhà tr5Cng c4n phân công 

ng5Ci h lPi chYm sóc tr>, 0"m nhiKm giao, tr" tr> chu 0áo. 

—  Khi 05a tr> 0i ch^i ngoài trCi hoWc ti n^i này sang n^i khác, c4n thiet 

ph"i có hai cô giáo, mft cô 0i tr5Dc, mft cô 0i sau. 

—  Tr> bL mKt hoWc mDi khji bKnh nên có chYm sóc 0Wc biKt (hoWc h phòng y 

te dành riêng cho tr> mKt, neu có), phân công cô theo dõi và báo cáo cho 

y te hoWc ban giám hiKu nhà tr5Cng. 

—  C4n ph"n ánh rõ cho gia 0ình biet tình hình cJa tr> nh.ng b_t th5Cng 

x"y ra vDi tr> trong ngày h lDp 0T gia 0ình tiep tpc chYm sóc h nhà. 

—  Thqc Yn che bien cho tr> ph"i nhWt bj het vj, x5^ng, che bien loãng, 0Wc, 

nhj, nhi theo che 0f Yn cJa ting lqa tuHi. 

—  Khi cho tr> Yn các loPi trái cây có hPt, ph"i tách bj hPt tr5Dc và theo dõi 

khi tr> Yn. 

—  Không cho tr> Yn, uNng khi tr> nsm, 0ang khóc, 0ang butn ngJ, 0ang ho. 

—  Nghiêm c_m bLt mui tr>, c_m dùng 0ua, thìa ngáng miKng tr> 0T 0H thqc 

Yn, ép tr> nuNt. 
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—  Thu%c viên ph,i nghi.n nát, hòa n45c cho tr8 u%ng, cho tr8 u%ng thu%c 

theo :;n c<a bác s? v. li.u l4Ang, thBi gian và cách cho u%ng. 

—  Không cho tr8 mang theo nhHng :I vJt nhK, nhHng hLt dN nu%t. Khi tr8 

ch;i nhHng :I vJt nhK, bLn ph,i theo dõi. Tr8 ch;i xong, bLn ph,i kiRm 

tra :< s% l4Ang m5i cSt :i. 

—  Nghiêm chUnh thVc hiWn quy :Znh v. vW sinh an toàn thVc ph[m, phòng 

ng\ :\c cho tr8. 

—  Diêm, xà phòng, thu%c sát trùng chU :4Ac :R _ n;i quy :Znh, tr8 không 

lSy :4Ac. 

 —  L5p hac :< ánh sáng, bàn ghb, g4Bng t<, thibt bZ, :I dùng :,m b,o an 

toàn... Các :I dùng dN gây nguy hiRm cho tr8 ph,i :4Ac :R _ ngoài tem 

v5i c<a tr8. Th4Bng xuyên kiRm tra nhà cfa, :I dùng, :I ch;i c<a tr8, 

chg nào hKng ph,i :4Ac sfa chHa ngay. Cfa ph,i có móc c% :Znh; cfa sj, 

hành lang trên cao ph,i có chSn song, bao l;n. Không cho tr8 ch;i nhHng 

:I dùng có thR gây chSn th4;ng nh4 dao, kéo, thul tinh, :I vJt nhan. 

—  Tr4Bng, l5p hac, có t4Bng bao quanh, cjng an toàn. Sân v4Bn sLch sn, 

bong phpng, không tr;n tr4At, :I dùng, :I ch;i an toàn, phù hAp v5i lqa 

tuji, cfa ra vào phòng tr8, hiên ch;i ph,i có lan can an toàn. 

—  Nhà vW sinh phù hAp v5i lqa tuji, tránh :R sàn tr;n, tr4At. Các drng cr, 

bR chqa n45c, miWng c%ng ph,i có nsp :Jy kín. Các :4Bng ra ao, gibng, 

h% vôi, hem, cfa cjng :.u ph,i có rào chsn. 

—  Tr45c khi cho tr8 un ph,i kiRm tra :\ nóng c<a thqc un, n45c u%ng vva 

Sm m5i cho tr8 un. 

—  Các drng cr :iWn (lò s4_i, quLt :iWn) ph,i :yt trên cao hoyc có ph4;ng 

tiWn b,o hiRm. CSm vst quen áo 45t lên trên lò s4_i :iWn, bàn là :iWn :R 

sSy khô. NhHng chSt dN cháy (nh4 thùng xung, thùng deu...) không :4Ac 

:R gen nhóm, l5p và gen n;i :un nSu. 

—  Không cho tr8 ch;i gen bbp, gen n;i chia c;m, n;i :R n45c u%ng. Không 

:em xoong c;m, canh, thqc un nóng :bn chia tLi bàn tr8. Bàn là, phích 

n45c sôi ph,i :R ngoài tem v5i tay c<a tr8. Không :4Ac :un nSu trong 

phòng tr8. 

—  Khi x,y ra hKa hoLn, tSt c, cán b\, giáo viên, nhân viên ph,i tJp trung 

chuyRn hbt tr8 khKi khu vVc nguy hiRm (tr45c hbt là, tr8 bé, tr8 :ang ng<, 

sau :bn tr8 l5n), sau :ó m5i chLy :I :Lc. 
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—  Giáo viên ph+i ,-.c t1p hu3n ki5n th6c và k8 n9ng v; phòng và x> lí  

ban ,Cu mEt sG tai nHn th-Ing gJp. MMi lúc, mMi nPi, cô giáo luôn ,R 

mSt tTi trV. 

—  Giáo dXc trV tY b+o vZ an toàn cho b+n thân: nh1n bi5t nh]ng v^ trí, v1t 

dXng, hành ,Eng, trò chPi có nguy cP gây ra tai nHn. 

—  PhGi h.p vTi cha mb trV ,R tHo cho trV sGng trong mEt môi tr-Ing an 

toàn v; thR ch3t và tinh thCn. 

—  Giáo viên ph+i ch^u trách nhiZm v; mMi tr-Ing h.p trV b^ th3t lHc tHi lTp. 

Khi có trV b^ th3t lHc ph+i báo ngay vTi ban giám hiZu và gia ,ình ,R phGi 

h.p tìm trV lHc.         

*  Nguyên t)c x, lí tai n1n x2y ra 4 tr56ng m8m non: 

—  Khi tai nHn x+y ra, ph+i h5t s6c bình t8nh, khen tr-Png, nhanh chóng ,-a 

trV ra khfi nguyên nhân gây tai nHn. Ví dX: trV ,uGi n-Tc, ,iZn gi1t... 

tr-Tc tiên bHn ph+i ,-a trV khfi nPi b^ ,uGi n-Tc, ngSt ngay nguhn ,iZn.  

—  iEng viên, an ji trV ,R trV bTt s. hãi. 

—  Khen tr-Png sP c6u k^p thIi và ,úng thao tác. 

—  Tìm cách gMi cho cm sm y t5 c3p c6u hoJc ,-a trV ,5n cP sm y t5 gCn nh3t. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân, cách phòng tránh và 

xử lí một số tai nạn thường gặp ở trẻ mầm non. 

a. Nhi&m v) 

BHn hãy nêu nguyên nhân, cách phòng tránh và x> lí mEt sG tai nHn 

th-Ing gJp m trV mCm non. 

b. Thông tin ph1n h2i 

1)  Tai n1n b?ng 

*  Nh]ng nguy hiRm khi trV b^ bfng: 

—  Bfng là tqn th-Png cja cP thR do tác dXng trYc ti5p cja s6c nóng (nhiZt 

,E cao, luhng ,iZn, hóa ch3t, b6c xH...) gây nên. 

—  TrV em, ,Jc biZt là trV em tu 2 — 5 tuqi dx b^ bfng do tính hi5u ,Eng, tò 

mò và nhi;u khi do chính sY b3t cen cja ng-Ii lTn. Bfng gây phù n;, 

phhng n-Tc, tuEt da làm trV ,au rát. Nh]ng tr-Ing h.p bfng nJng, bfng 

sâu trên diZn rEng có thR gây sGc, nhixm trùng, nhixm ,Ec th1m chí dzn 

,5n t> vong.  

—  Bfng nJng có thR ,R lHi di ch6ng v1t lí nh- sbo, co kéo cP hoJc da gây tàn 

ph5 suGt ,Ii.  



C H " M  S & C  T R ) M * M  N O N   |  
117 

*  Nguyên nhân gây b+ng th-.ng th/y 0 tr2 em: 

—  B+ng nhi9t -:t: tai n<n gây ra do n-:c sôi, nCi canh nóng, nCi cEm  

còn nóng...  

—  B+ng nhi9t khô: tai n<n gây ra do lJa, hEi nóng cKa lò Lun... 

—  B+ng hóa ch/t: b+ng do vôi tôi, b+ng a xit, kiOm...  

—  B+ng sét Lánh/Li9n giSt. 

* Cách sE cUu b+ng 0 tr2 em: 

—  Nhanh chóng L-a tr2 ra kh+i nEi nguy hiVm, lo<i b+ ngay tác nhân gây 

b+ng nh- cWt b+ quYn áo, giày hay t/t chân, LC trang sUc nEi vùng b+ng 

tr-:c khi phYn b] b+ng phCng s-ng. 

—  K]p th.i K /m cho tr2, tránh m/t nhi9t nh/t là vO mùa l<nh. 

—  Di chuyVn tr2 L`n cha có n-:c s<ch LV rJa v`t b+ng (n`u là b+ng hoá 

ch/t thì phdi rJa nhiOu lYn) và ngâm ngay vùng b] b+ng vào n-:c mát 

ngay sau khi b] b+ng trong vòng 20 phút nhim h< nhi9t t<i nEi b] b+ng. 

—  jiOu không L-kc làm khi c/p cUu b+ng: 

+ Không L-kc l/y ra b/t cU vSt gì bám chmt vào v`t b+ng. 

+ Không L-kc bôi mn homc dYu lên v`t b+ng. 

+ Không L-kc dùng bong dính LV che v`t b+ng. 

+ Không L-kc chqc thKng các nrt b+ng 

+ Không L-kc bqc quYn áo bing ski tsng hkp b] cháy dính vào da th]t. 

+ Không L-kc Ls bWt kì lo<i thurc gia truyOn nào vào cha b+ng (nh- n-:c 

mWm, d/m, n-:c vôi trong...). 

*  ChuyVn ngay tr2 b] b+ng L`n cE s0 y t̀  khi th/y tr2 có mtt trong các d/u 

hi9u sau: 

—  Nhung d/u hi9u nguy hiVm xu/t hi9n s:m: 

+  B+ng nmng, rtng hEn mtt bàn tay tr2. 

+  B+ng 0 mmt homc bt phSn sinh dvc.  

+  Tr2 kêu rát và run tay. 

—  Nhung d/u hi9u xu/t hi9n mutn: 

+  Srt (d/u hi9u cKa nhiym trùng). 

+  Cha b+ng bWt LYu có mK (d/u hi9u cKa nhiym trùng). 

+  V`t b+ng b] chdy mK (d/u hi9u cKa nhiym trùng). 
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+  N#n nhân l( m(, l+n l,n, b.t t0nh. 

Cách phòng tránh b9ng : tr;<ng m=m non và gia Cình : 

Tr;<ng m=m non cGng nh; gia Cình c=n chú ý trong viJc sLp xNp vOt 

dQng có thS nguy hiSm cho trV CS CWm bWo an toàn cho trV em:  

*  Cách CZ phòng tai n#n b9ng: 

—  \S phích n;^c sôi, C` vOt nóng, n`i canh hoac c(m vba m^i Cun ra n(i 

an toàn xa t=m v^i cca trV. 

—  \at bNp lda n(i an toàn hoac bNp phWi có cda chLn bWo vJ. 

—  Sd dQng các dQng cQ CiJn trong l^p, nhà phWi CWm bWo an toàn. 

—  Luôn CS mLt t^i trV nh9 khi Cun n.u. 

—  Giáo dQc trV có ý thic ng`i xa Cjng lda, không nghkch lda, nghkch CiJn, 

CNn g=n thic ln còn nóng... 

2) Phòng tránh ng+ ,+c cho tr/ em 

*  Ng+ ,+c là gì? 

Khi m,t ch.t vô c( hoac hnu c( d#ng khí, l9ng hoac rLn lot vào c( thS và 

gây tác C,ng x.u cho sic khoV C;pc goi là ng, C,c. Có hai lo#i ng, C,c: 

ng, C,c c.p và ng, C,c mãn. Ng, C,c c.p gây nguy hiSm t̂ i tính m#ng 

trV em. 

— Ng, C,c c.p: Khi ch.t C,c vào c( thS và gây nguy h#i, ngay lOp tic hoac 

sau m,t vài gi< thì goi là ng, C,c c.p. Ví dQ nh; ujng phWi thujc trb sâu, 

ch.t axít hoac ch.t kiZm m#nh, các lo#i thujc tsy rda, ln thic ln ôi thiu...  

— Ng, C,c mãn: Khi con ng;<i th;<ng xuyên tiNp xúc v^i ch.t C,c liZu 

l;png th.p, các lo#i hóa ch.t gây tác h#i d=n d=n CNn c( quan n,i t#ng 

thì goi là ng, C,c hoac nhivm C,c mãn tính. Ví dQ nh; ng, C,c chì : 

nhnng ng;<i th;<ng xuyên tiNp xúc v^i xlng d=u hoac hít phWi các thujc 

trb sâu, phân hóa hoc...  

* Nguyên nhân gây ng, C,c th;<ng gap : trV: 

— Qua C;<ng tiêu hóa: Ch.t C,c C;pc nujt vào qua C;<ng miJng: 

+  xn phWi thic ln ôi thiu, ;(n thji, nhivm vi khusn hoac ln phWi n.m, cây 

quW d#i chia ch.t C,c.  

+  Nujt phWi các ch.t C,c nh; thujc diJt chu,t, trb sâu, d=u lda, xà phòng, 

thujc chna bJnh, ch.t tsy rda... 
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+  U#ng các lo*i n,-c ng.t có ga 2,3c s5n xu8t không 2úng quy trình an 

toàn vC sinh hoDc u#ng ph5i n,-c thiên nhiên có chGa ch8t 2Hc nh, 

th*ch tín, chì, thuK ngân. 

+  Do sO su8t cPa ng,Qi l-n. Ví dT, cho trU u#ng thu#c phiCn 2V cWm  

tiêu ch5y. 

—  Qua 2,Qng hô h8p: Ch8t 2Hc b^ hít qua 2,Qng ph_i nh, khí P lò than, khí 

ga, khí hóa ch8t ta bình diCt gián, rubi. 

Ngoài ra, có hai 2,Qng ngH 2Hc khác ít th8y d trU là ngH 2Hc qua bTi 

ngoài da (da, niêm m*c b^ th8m ch8t 2Hc) hay do tiêm nhWm thu#c. 

— Phát hiCn các d8u hiCu ngH 2Hc nguy hiVm cWn chuyVn ngay t-i y th: 

TrU b^ 2au bTng, nôn mja và th,Qng kèm theo các d8u hiCu ngH 2Hc nh,: 

+  Da tái, l)nh, r-n m/ hôi, s2c di5n xanh, xám bên trong môi, d;<i 

móng tay. 

+  ThA mau và không sâu. 

+ B/n ch/n, lH mH hoIc nIng hHn nJa là bKt tLnh. 

+ NNu ngO POc nIng sQ co giRt, hôn mê. 

Có vht bmng quanh miCng nhu trU nu#t ph5i ch8t 2Hc nn mòn. 

*  Nguyên tpc chung sO cGu ngH 2Hc d trU em: 

—  TrU u#ng ph5i ch8t 2Hc: Nhu có d8u hiCu bmng quanh môi, miCng trU 

hoDc xác 2^nh là trU 2ó nu#t ph5i hóa ch8t hoDc thu#c, hãy l8y n,-c rja 

da và môi cho trU. Nhu trU còn trnh, cho trU u#ng than ho*t tính (có thV 

dùng than cPa cây xoan, than gáo daa...), n,-c hoDc sta. 

—  TrU hít ph5i hOi 2Hc: u,a trU ra khmi nOi có khí 2Hc, t-i chv thoáng mát. 

uDt trU d t, thh nwm nghiêng mHt bên, chân phía trên gxp l*i 2V trU dy 

nôn và thông thoáng 2,Qng thd.  

—  TrU b  ̂hóa ch8t bpn vào mpt, bmng da: Rja ngay vht bmng bwng n,-c l*nh 

ta 10 — 15 phút. Nhu ch8t 2Hc tràn lên da hay quWn áo trU, cdi bm ngay 

quWn áo và dHi n,-c s*ch vào nOi có ch8t 2Hc rbi 2,a trU t-i bCnh viCn. 

*  Cách phòng tránh gây ngH 2Hc cho trU: 

—  Cách li hoDc 2V xa tWm tay nhtng vxt dTng trong nhà có 2~ng các ch8t có 

thV gây ngH 2Hc cho trU (thu#c chta bCnh, xà phóng, hóa ch8t tra sâu, 

thu#c diCt chuHt, thu#c t�y rja, bình x^t muvi, ga...). 

—  Cung c8p cho giáo viên và các bxc cha m� kihn thGc v� phòng ch#ng ngH 

2Hc cho trU, giáo dTc ý thGc vC sinh trong l-p và d gia 2ình (không nn 
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th"c ph&m ôi thiu, s- d/ng ngu2n n34c 56m b6o v: sinh...), giáo d/c n>p 

s?ng v@n minh (không 5C trE lê la d34i 5It, không 5C trE mút tay, r-a tay 

sLch tr34c khi @n, kiCm tra thMc @n tr34c khi @n...), ý thMc s- d/ng và  

b6o qu6n thu?c chQa b:nh, thu?c di:t chuRt, di:t dán, muSi,... trong l4p, 

gia 5ình. 

—  Giáo d/c cho trE hiCu bi>t cách phòng ngXa ngR 5Rc và tác hLi cYa mRt 

s? chIt gây ngR 5Rc nh3 thu?c chQa b:nh, thu?c t&y r-a, thu?c trX sâu....  

*  Cách x- lí 5?i v4i tXng tr3_ng h`p ngR 5Rc c/ thC: 

— NgR 5Rc thMc @n: NgR 5Rc thMc @n th3_ng gcp sau khi trE @n ph6i thMc @n 

bd ôi thiu hocc bd nhiem khu&n do b6o qu6n không t?t.  

+  Các tri:u chMng:  

•  TrE bd s?t cao, th3_ng kèm theo 5au b/ng qujn quLi. 

•  TrE nôn nhiku, lúc 5lu nôn ra thMc @n, sau nôn ra n34c smm nh3 bã  

cà phê. 

•  TrE bd oa ch6y nhiku lln, lúc 5lu phân lpng, sau có chIt nhày, 5ôi khi lmn 

máu. TrE bd mIt n34c nên rIt khát n34c, môi khô. 

•  TrE bd ch34ng b/ng. TrE có thC bp bú, không @n thMc @n nh3 bRt,  

cháo, crm... 

+  Cách x- lí: 

Khi phát hi:n trE bd oa ch6y, nôn, s?t sau khi @n thMc @n ôi thiu hocc 5C 

hpng do b6o qu6n không t?t ph6i 53a trE 5>n ngay cr st y t> 5C cIp cMu. 

+  Cách phòng tránh: 

•  B6o qu6n thMc @n t?t, mùa hè nên 5C thMc @n, th"c ph&m t3ri s?ng trong 

tY lLnh. N>u không có tY lLnh thì nIu 5>n 5âu cho trE @n 5>n 5Iy. N>u 

thIy bRt cháo, crm cwng nh3 thMc @n thiu và vQa ph6i bp 5i, không cho 

trE @n. 

• N>u trE @n sQa bò thì sau khi trE @n xong, bình và vú cao su ph6i 53`c r-a 

sLch, luRc và 5C ráo dùng cho bQa sau. D/ng c/ cho trE @n ph6i giQ sLch, 

không 5C ru2i nhcng 5yu vào c?c, chai, thìa và thMc @n.  

— NgR 5Rc szn: 

+  Các tri:u chMng: 

•  Nh{: Sau khi @n 3 gi_ có thC gây 5au b/ng, nôn, chóng mct. TrE bu2n 

nôn, nôn nhiku ra szn. Sau 5ó trt lLi bình th3_ng. 
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•  N"ng: Tr( nôn nhi,u, da m"t xanh tím, v6t vã, hôn mê, suy th;. 

+  Cách xA lí: 

•  NhC: gây nôn, uEng nFGc HFIng (hay nFGc chè HFIng). 

•  N"ng: Giúp tr( nôn càng nhi,u càng tEt và phQi chuyRn ngay tr( HSn cT 

s; y tS HR cUp cVu. 

+  Cách phòng tránh:  

•  Không Yn lo[i s\n có v^ H\ng. 

•  TrFGc khi lu`c s\n nên bóc vb ngâm nFGc 1 budi, tEt nhUt ngâm vào 

nFGc vo g[o. 

•  Không nên cho tr( dFGi 3 tudi Yn s\n trFGc khi Hi ngf. 

•  Không nên cho tr( Yn s\n nhi,u lúc Hói. 

•  Nên Yn s\n vGi HFIng. 

3)  Phòng tránh tai n-n do ngã cho tr2 em 

*  Nguyên nhân gây ngã ; tr(: 

— Tr( ch[y nhQy, nô Hùa, xô Hjy nhau ngã. Tai n[n thFIng xQy ra ; nhà, ; 

trFIng hkc, trên HFIng Hi hkc, Hi chTi. 

— Trong lúc t6p Hi xe H[p, do Hùa ngh^ch tr( va qunt vào xe H[p, xe máy. 

— Ngã to trên cao xuEng (ngã do trèo cây, trèo tFIng, trèo c`t Hinn, cpu 

thang, ban công...). 

— Ngã do sq bUt cjn cfa ngFIi lGn (ngã to xe Hjy xuEng, trên giFIng xuEng 

HUt, do tu`t khbi tay ngFIi lGn). 

— Nguyên nhân khác (ngã do tai n[n giao thông, ngã khi cFri trâu, bò, ngã 

to trên Hsi núi cao xuEng). 

*  Nh6n biSt các dUu hinu, cách xA lí các tai n[n thFTng tích do ngã gây ra: 

Khi tr( b^ ngã, tut mVc H` tdn thFTng to nhC HSn n"ng mà có cách xA lí 

phù hup nhF sau: 

—  ChUn thFTng phpn m,m: 

+ Xây xát da trên cT thR (khuwu tay, Hpu gEi, cxm, m"t...). 

+ SFng tUy Hb ; nhzng b` ph6n cT thR b^ va H6p. 

+ Rách da do ngã vào các v6t nhkn s\c, có thR gây chQy máu. 

— Bpm tím và sFng: Nhzng vSt bpm tím và sFng xuUt hinn khi m`t cú ngã 

ho"c va ch[m m[nh d}n HSn hinn tFung chQy máu vào các mô dFGi da, 
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làm s%ng và )*i màu. Các v1t b4m th%6ng tan d4n và bi1n m9t sau 

kho<ng m=t tu4n. 

+ Cách x@ lí: 

• CDp lên trên v1t th%Hng m=t chi1c khIn nhúng n%Kc lLnh vDt ráo hoMc 

khIn bNc )á lLnh trong kho<ng n@a ti1ng )Ong hO.  

• C4n kiPm tra xem trR có bT bong gân hay gWy x%Hng không n1u trR kêu 

)au nhiYu hoMc )au khi c@ )=ng tay chân bT b4m tím. 

— Bong gân: 

+ BiPu hi\n: 

• Cau ] vùng bT va )_p ch9n th%Hng (th%6ng bT ] khKp c* chân, c* tay). 

• NHi bT va )_p s%ng lên và sau )ó bT b4m tím. 

• C@ )=ng khKp x%Hng khó khIn. 

+ Cách x@ lí: 

• Nhd nhàng c]i gi4y hoMc t9t cho trR hay b9t ce v_t gì có thP gây chèn ép 

cho chi s%ng xung quanh vùng bT ch9n th%Hng. 

• Nâng khKp x%Hng bT ch9n th%Hng trong t% th1 nào dk chTu nh9t cho trR, 

sau )ó )Dp lên khKp x%Hng m=t khIn nhúng vào n%Kc lLnh )ã vDt ráo 

n%Kc hoMc m=t chi1c khIn có bNc )á )P làm bKt s%ng và gi<m )au. 

• Qu9n m=t lKp bông ] xung quanh khKp x%Hng, sau )ó qu9n bIng chDc cn 

)Tnh xung quanh ph4n khKp x%Hng bT bong gân nh%ng không )%oc qu9n 

quá chMt làm máu không l%u thông (có hi\n t%ong móng tay, móng chân 

tr] nên trDng b\ch hay xanh nhLt). 

• C%a trR )1n cH s] y t1 ngay sau khi bIng bó xong. 

— Gãy x%Hng và tr_t khKp: 

+ BiPu hi\n: 

• Cau tr4m trNng ] vùng bT ch9n th%Hng. TrR c<m th9y r9t )au khi ta 9n tay 

vào vùng bT th%Hng. 

• S%ng và sau )ó bT b4m tím, c@ )=ng khó khIn vùng bT ch9n th%Hng. 

• Ph4n hoMc )oLn bT ch9n th%Hng bT l\ch; chân hoMc tay bT gãy có thP bT 

cong khác th%6ng hoMc trông ngDn hHn tay kia. 

• Xu9t hi\n m=t )4u x%Hng gãy lòi ra ngoài (gWy x%Hng h]). 

+ Cách x@ lí: 
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• Ki#m tra ngay xem tr- có các d2u hi5u nguy hi#m nh6 choáng (da tái 

xanh, tr- m5t l: ;: ho=c v?t vã, ng6:i lAnh dâm d2p mD hôi), ho=c b't 

t*nh hay không. NhJ nhàng cLi giMy ho=c t2t cho tr- hay các v?t có th# 

gây chèn ép cho chP s6ng xung quanh vùng bU ch2n th6Vng. Không nên 

di chuy#n tr- trX tr6:ng hYp cMn thiZt. 

• NZu vZt th6Vng phMn m[m ch\y máu ho=c có ;Mu x6Vng gãy lòi ra ngoài 

(g^y x6Vng hL) cMn ph\i th_c hi5n ngay các b6`c sau:  

   CMm máu tr6`c bcng cách mdt ng6:i dùng tay ép ch=t hai mép vZt 

th6Vng ;ang ch\y máu, ;Dng th:i mdt ng6:i khác ;=t tay lên vU trí cao 

hVn tim và ép ch=t ít nh2t 10 phút rDi m`i bing cMm máu. 

   Dùng 2 cudn gAc ho=c v\i sAch áp vào 2 bên chP x6Vng lòi ra. 

   Phm mdt l`p v\i sAch tr6`c khi bing. 

  Không ;6Yc ;ny ;Mu x6Vng vào, gio nguyên vU trí bd ph?n bU gãy, tránh di 

chuy#n làm cpt ;qt bd ph?n lân c?n. 

• Cr ;Unh x6Vng gãy: Nâng phMn bU tsn th6Vng trong t6 thZ dt chUu nh2t 

cho tr-. u=t mdt miZng bông ;5m quanh vùng bU ch2n th6Vng. 

• NZu gãy x6Vng cánh tay: Treo cánh tay bcng cách budc phMn trên và 

d6`i nVi g^y vào thân, vòng qua cs bcng bing ho=c m\nh v\i dài. 

* Nguyên tpc chung khi sV cqu tr- bU ngã:  

— udng viên, an mi, tránh làm tr- ho\ng sY. 

— Tìm hi#u nguyên nhân làm tr- ngã và các ch2n th6Vng do ngã gây ra. 

— Tuz theo mqc ;d ch2n th6Vng mà có sV cqu ban ;Mu: 

+ NZu ch2n th6Vng nhJ nh6 bMm tím, xây xát da: r|a phMn tsn th6Vng 

bcng n6`c sAch, sát trùng và bing lAi. 

+ NZu tr- bU tr?t kh`p, g^y x6Vng: ;=t nJp cr ;Unh chP bU g^y, bing bó tAm 

th:i và chuy#n ;Zn cV sL y tZ gMn nh2t. 

+ NZu th2y tr- có các tri5u chqng sau cMn ph\i ;6a tr- ;i c2p cqu ngay l?p 

tqc càng s`m càng trt:   

• Khó chUu tr6`c ánh sáng chói. 

• B2t t~nh ho=c khó ;ánh thqc d?y. 

• uau ;Mu trMm tr�ng, nôn m|a. 

• Nghe rõ tiZng thL ho=c tiZng ngáy (nZu bình th6:ng tr- không ngáy  

bao gi:). 
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• Có máu t' trong m,i ho/c tai ch2y ra. 

* Cách phòng tránh ngã cho tr9: 

—  Giáo d>c, h@Ang dBn cho tr9 biDt các nguyên nhân gây ngã và hIu qu2 do 

ngã gây nên KL tr9 biDt cách phòng tránh.  

— Tr9 nhN ph2i th@Ong xuyên có ng@Oi lAn chRm sóc bên cTnh. 

— Qu2n lí và h@Ang dBn tr9 tham gia vào nhWng hoTt KXng vui chYi, gi2i trí 

lành mTnh Z nhWng nYi quy K[nh.  

— DTy tr9 không leo trèo cây, cXt Kian, chYi Kùa d@Ai lòng K@Ong. 

— Xây ddng môi tr@Ong ngôi nhà an toàn cho tr9 em: cea sf có chgn song, 

ban công chu thang có tay v[n... 

— i nhWng nYi dj gây nguy hiLm cho tr9, chn có biLn báo, biLn cgm ho/c 

có dgu hiau nguy hiLm KL h@Ang dBn tr9. 

4)  Phòng tránh ng+t th, — t.c 012ng th,  

*  Nguyên nhân gây ngTt tlc K@Ong thZ tr9 em: 

NgTt thZ — tlc K@Ong thZ là tình trTng tr9 em không thZ K@nc do bgt kì 

mXt vIt gì gây c2n trZ không cho không khí qua K@nc m,i và miang tr9. 

Hian t@nng này th@Ong x2y ra Kpi vAi tr9 nhN trong tr@Ong hnp tr9 cho 

các vIt lT, thqc Rn... vào m,i, miang ho/c trong giai KoTn tr9 hrc nhai các 

loTi thqc Rn cqng. NgTt — tlc K@Ong thZ có thL do các nguyên nhân sau: 

— Hóc, nghsn thqc Rn ho/c d[ vIt (hóc x@Yng, hTt na, hòn bi, Kung xu, khuy 

áo...). 

— S/c n@Ac/sWa, s/c bXt, s/c thqc Rn ho/c d[ vIt. 

— M,i và miang tr9 b[ b[t kín bZi túi nilon, chRn ho/c v2i dày. 

— {upi n@Ac ho/c b[ vùi lgp bZi Kgt, cát... 

* NhWng dgu hiau xugt hian khi tr9 b[ hóc nghsn ho/c tlc K@Ong thZ: 

— Tr9 tím tái, ho s/c s>a, trào n@Ac mlt, n@Ac m,i.  

— Tr9 không phát âm K@nc ho/c không thL khóc thành tiDng. 

— Tr9 ph2i lgy tay nlm lgy cf c|a mình. 

— NDu vIt gây tlc lgy ra muXn: Môi và l@}i tr9 s~ tím tái, tr9 có thL bgt t�nh.  

*  Cách sY cqu khi tr9 b[ hóc nghsn, tlc K@Ong thZ: 

Nhanh chóng lgy d[ vIt ra khNi m,i, miang tr9. Tùy thuXc vào t'ng lqa 

tufi c|a tr9 mà k� thuIt sY cqu hóc nghsn, tlc K@Ong thZ K@nc thdc hian 

khác nhau: 
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—  "#i v&i tr) s+ sinh: 

+ "0t tr) n1m s3p d6c cánh tay b<n, >? >@u tr) th3p h+n ngCc. MFt tay >G 

>@u và vai cIa tr), tay kia vK nhL vào lOng. 

+ NQu tr) bR b3t tSnh, làm hà h+i thTi ng<t miUng — mVi ho0c miUng — 

miUng >? c# gWng >Xy dR vYt ra khZi vR trí làm c\n tr] >O^ng th]. 

— "#i v&i tr) nhZ: 

+ Ng_i ho0c qua xu#ng, >0t tr) n1m s3p trên >ùi b<n, >? >@u tr) th3p h+n 

c+ th?, sau >ó vK nhifu l@n vào ph@n lOng giga hai vai tr). 

+ NQu tr) b3t tSnh, làm hô h3p nhân t<o. 

— "#i v&i tr) l&n: 

+ B\o tr) cúi ngO^i ra trO&c, >? >@u th3p h+n ngCc. NQu tr) không th? ho 

do vYt c\n vO&ng ch0t >O^ng th], dùng mu bàn tay vK m<nh vài l@n vào 

giga 2 xO+ng sO^n n<n nhân, r_i >Ft ngFt 3n nWm tay ra sau và lên trên. 

B<n cVng có th? luân phiên vK phía sau lOng và 3n phía dO&i bmng. Cách 

s+ cou này có th? làm dR vYt l< bR >Xy lên miUng và tr) có th? ho ra >Opc.  

+ NQu tr) b3t tSnh, hà h+i thTi ng<t miUng — miUng ho0c miUng — mVi >? c# 

gWng thTi dR vYt ra khZi >O^ng th]. 

+ NQu b<n không th? làm dR vYt ra khZi >O^ng th], chuy?n ngay tr) t&i c+ 

s] y tQ g@n nh3t, n+i mà tr) có th? nhYn >Opc sC chqm sóc cIa nhân viên 

y tQ.  

*  Nhgng d3u hiUu nguy hi?m c@n >Oa tr) >i c3p cou ngay: 

— Tr) không th? ho ho0c ho không phát ra thành tiQng. 

— Môi, lOGi bWt >@u tím tái, m<ch máu ] m0t và cT bWt >@u nTi lên. 

— Tr) b3t tSnh. 

* Phòng tránh hóc nghLn, tWc >O^ng th] cho tr): 

— "? xa t@m tay cIa tr) các vYt nhZ, vYt dv cho vào mVi, miUng...  

— Khi cho tr) qn bFt, qn c+m chú ý không >? >@u tr) ng\ vf phía sau,  

không >? tr) vya qn vya cO^i >ùa dv làm thoc qn l6t vào >O^ng th] gây 

hóc nghLn. 

— Cho tr) nhZ qn thoc qn nghifn nát, không lzn xO+ng, lzn h<t và cho qn ít 

mFt; t<o cho tr) thói quen qn chYm nhai k}. 
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5.4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Sau khi h'c xong n-i dung này, b3n hãy t6 mình ki9m tra b;ng cách tr= 

l?i câu hAi và CDi chiEu vFi các n-i dung Cã có cHa tIng phKn: 

1)  B3n hãy cho biEt nhPng Ci9m cKn lQu ý C9 C=m b=o an toàn cho trS trong 

trQ?ng. 

2) B3n hãy cho biEt nguyên nhân, cách phòng tránh m-t sD tai n3n x=y ra Y 

trQ?ng mKm non. 

3)  B3n hãy cho biEt nguyên t[c x\ lí tai n3n x=y ra Y trQ?ng mKm non. 

4)  B3n hãy cho biEt cách x\ lí m-t sD tai n3n x=y ra Y trQ?ng mKm non. 

5)  B3n hãy cho biEt các d`u hiau nguy hi9m cKn ph=i c`p cbu ngay khi bc 

ng- C-c, ch`n thQdng phKn mem. 
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