
 

 

 

     
  

 

Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân 
Yêu cầu và thực hiện (PPE) 

Yêu cầu1 Áo tay dài
✔ Yêu cầu người lớn mặc một lớp khoác sạch bên ngoài (ví

dụ như áo sơ mi lớn có nút hoặc áo khoác tay dài, hoặc
tấm vải, chăn, vv) khi cho trẻ sơ sinh bú, và cột tóc ra sau
nếu cần.

✔ Yêu cầu người lớn, chẳng hạn như người tạm thế hoặc
chuyên gia dạy trẻ khi tương tác với nhiều nhóm ổn định
phải mặc một lớp khoác bên ngoài quần áo khi đi đến một
nhóm mới.

Ý tưởng cho lớp khoác 
Ví dụ mà quý vị có thể mua tại một cửa hàng bán đồ cũ 

✔ Một chiếc áo choàng hoặc áo sơ mi lớn, tay dài, có nút và
mặc ngược;

✔ Một áo choàng y tế tay dài;
✔ Một áo choàng tốt nghiệp cũ;
✔ Một tạp dề tay dài hoặc áo khoác dành cho họa sĩ;
✔ Mền có tay (còn gọi là "snuggie");
✔ Một chiếc áo tay dài cỡ lớn mà quý vị cắt phần lưng để

mặc vào; hoặc
✔ Áo khoác phòng thí nghiệm.

Thực hiện 

✔ Yêu cầu này áp dụng khi quý vị đang ẵm trẻ sơ sinh để cho
bú bình. Nên cột tóc ra sau nếu tóc xõa gần mặt trẻ sơ sinh 
trong khi cho trẻ bú bình. 

✔ Có thể phủ lớp khoác ngoài lên người của quý vị, nhưng
cần phải tạo ra một rào cản hoàn toàn giữa quý vị và đứa
trẻ. Ngoài việc bao trùm cơ thể của quý vị, lớp khoác ngoài
phải che cánh tay của quý vị vì vi-rút có thể ở trên da của
quý vị do dính chất dịch cơ thể. Thường người ta không
rửa cánh tay khi rửa bàn tay.

✔ Quý vị có thể sử dụng cùng một lớp khoác, miễn là nó sạch
và không có chất dịch cơ thể và dùng nhiều lần cho cùng
một trẻ sơ sinh. Có thể treo lớp khoác này gần nôi của trẻ
để sử dụng cả ngày.

✔ Hãy cân nhắc việc chuyển sang mô hình người chăm sóc
chính trong đó một cá nhân được chỉ định chăm sóc cùng ba
hoặc bốn trẻ sơ sinh cả ngày. Điều này sẽ hạn chế số lượng
lớp khoác mà người chăm sóc cần phải có sẵn.

✔ Đối với người tạm thế hoặc nhân viên làm việc với nhiều
nhóm, hãy xem xét treo lớp khoác bên ngoài cửa để mặc
vào và cởi ra khi nhân viên đến và đi khỏi nhóm.

Tóc cột ra sau 

Lớp khoác ngoài sạch

1 Tham khảo https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. "Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục
Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19." Xuất bản 8/14/2020. 
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