California Chapter 4

GIỮ CON QUÝ VỊ AN TOAØN KHOÂNG BỊ PHỎNG
Phòng ngừa thương tích vì phỏng

Töø sô sinh ñeán 6 thaùng
PHOÛNG

Chaùu beù ôû tuoåi hieáu kyø, seõ tìm caùch vôùi, nhaët hay sôø caùc ñoà
vaät duø ñoà vaät naøy raát noùng.
• Ñöøng bao giôø haâm söõa cuûa chaùu trong microwave vì söõa coù theå deã bò haâm quaù
noùng.
• Khi naáu aên, duøng thöùc uoáng noùng hay Caémâ caùc ñoà vaät noùng, baïn haõy ñaët
chaùu trong quaày chôi hay ñem chaùu ra moät choã an toaøn xa nhaø beáp hoaëc
nhôø ai khaùc troâng chaùu.
• Quaàn aùo vaø boä chaên meàn giöôøng nguû phaûi laøm baèng loaïi vaûi khoâng beùn
löûa (flame-retardant).
• Ñieàu chænh nhieät ñoä loø nöôùc noùng cao nhaát laø 120oF hay vaën möùc “AÁm”
(Warm). Luoân luoân thöû nhieät ñoä nöôùc tröôùc khi taém cho chaùu beù.
• Ñaët maùy doø ñoä khoùi trong moãi phoøng ngu.û

Töø 6 ñeán 12 thaùng
PHOÛNG
Chaùu beù ñang tuoåi hieáu kyø. Chaùu seõ tìm caùch vôùi nhaët vaø sôø caùc vaät duïng duø nhöõng vaät naøy
raát noùng.
• Ñöøng bao giôø haâm söõa cuûa chaùu trong microwave vì söõa coù theå deã bò haâm quaù noùng.
• Caùc thöùc aên, ñoà uoáng noùng vaø caùc vaät duïng noùng nhö baøn laø, ñoà cuoän toùc,
neán, thuoác laù vaø ñoà gaït taøn thuoác phaûi ñeå xa ngoaøi taàm vôùi cuûa chaùu.
• Ñaët taám chaén hay cöûa chaën quanh loø söôûi, beáp nöôùng hay loø nöôùc noùng;
coät goïn giaây ñieän xuoáng saøn hay leân töôøng. Gaén naép an toaøn leân caùc loã
caém ñieän khoâng duøng tôùi.
• Quaàn aùo vaø boä chaên meàn giöôøng nguû phaûi laøm baèng loaïi vaûi khoâng beùn
löûa (flame-retardant).
• Ñieàu chænh nhieät ñoä loø nöôùc noùng cao nhaát laø 120oF hay vaën möùc “AÁm”
(Warm). Luoân luoân thöû nhieät ñoä nöôùc tröôùc khi taém cho chaùu beù.
• Ñaët maùy doø ñoä khoùi trong moãi phoøng nguû.
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Trang 2

Töø 1 ñeán 2 tuoåi
PHOÛNG

Chaùu beù ñang tuoåi hieáu kyø. Chaùu seõ tìm caùch vôùi nhaët vaø sôø caùc vaät
duïng duø nhöõng vaät naøy raát noùng.
• Caùc thöùc aên, ñoà uoáng noùng vaø caùc vaät duïng noùng nhö baøn laø, ñoà cuoän toùc,
neán, thuoác laù vaø gaït taøn thuoác phaûi ñöôïc ñeå xa, ngoaøi taàm vôùi cuûa chaùu.
• Ñaët taám chaén hay cöûa chaën quanh loø söôûi, beáp nöôùng hay loø nöôùc noùng; coät
goïn giaây ñieän xuoáng saøn hay leân töôøng. Gaén naép an toaøn leân caùc loã caém
ñieän khoâng duøng tôùi.
• Ñieàu chænh nhieät ñoä loø nöôùc noùng cao nhaát laø 120oF hay vaën möùc "AÁm"
(Warm). Luoân luoân thöû nhieät ñoä nöôùc tröôùc khi taém cho chaùu beù.
• Ñaët maùy doø ñoä khoùi trong moãi phoøng nguû.

3, 4 vaø 5 tuoåi
PHOÛNG

Chaùu beù ñang tuoåi hieáu kyø vaø muoán chôi vôùi dieâm, baät löûa vaø thuoác laù.
• Giöõ caùc vaät duïng noùng nhö baøn laø, ñoà cuoän toùc, neán, thuoác laù, dieâm, baät löûa
vaø ñoá gaït taøn thuoác ôû xa vaø ngoaøi taàm vôùi cuûa chaùu.
• Ñaët taám chaén hay cöûa chaën quanh loø söôûi, beáp nöôùng hay loø nöôùc noùng; coät
goïn giaây ñieän xuoáng saøn hay leân töôøng. Gaén naép an toaøn leân caùc loã caém ñieän
khoâng duøng tôùi.
• Ñieàu chænh nhieät ñoä loø nöôùc noùng cao nhaát laø 120oF hay vaën möùc “AÁm”
(Warm). Luoân luoân thöû nhieät ñoä nöôùc tröôùc khi taém cho chaùu beù.
• Ñaët maùy doø ñoä khoùi trong moãi phoøngnguû.

Chữa trị phỏng lửa vaø phỏng nước

•2ẠI CƯƠNG: Trước hết, tách đứa trẻ ra khỏi nước nóng hoặc vật nóng để ngặn không cho chỗ phỏng trở thành
nguy kịch hơn. Nếu quần áo của cháu bé bị cháy, xối nước lạnh để dập tắt lửa và làm quần áo nguội đi. Cởi quần áo
của cháu, trừ khi quần áo dính vào da. Cho nước lạnh chẩy trên chỗ da bị phỏng cho đến khi thấy hết đau. 2ừng
dùng nước đá hay bôi bất cứ loại bơ, dầu mỡ, thuốc hay kem thoa nào lên chỗ phỏng.

• CHỖ PHỎNG BỊ RỘP DA: 0ừng làm vỡ những vết phỏng rộp da. Gọi bác sĩ để tham khảo làm sao che chỗ phỏng.
Quý vị cũng phải gọi bác sĩ nếu cháu bé bị phỏng ở mặt, tay, chân hay bộ phận sinh dục.

• PHỎNG TRÊN MỘT DIỆN TÍCH RỘNG HAY PHỎNG SÂU DƯỚI DA: Gọi 911 ngay tức khắc. Sau khi đã ngăn
chặn và làm dịu chỗ phỏng, giữ người cháu được ấm với một tấm khăn trải giường sạch và bao chăn ở ngoài cho tới
khi cấp cứu đến.
•PHỎNG VÌ 2IỆN: Tắt điện. 2ừng đụng vào người cháu bé với bàn tay trần. Kéo cháu bé ra xa khỏi nguồn điện với
một cái gậy gỗ. TẤT CẢ mọi trường hợp phỏng điện, đều phải đưa đi bác sĩ.
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