
7 STEPS
Prevent the spread of COVID-19 in

Wash your hands frequently

Cover your cough using the bend of your elbow
or a tissue

Avoid touching your eyes, nose and mouth

Avoid crowded places and close contact
with anyone that has fever or cough

Stay at home if you feel unwell

If you have a fever, cough
and difficulty breathing,

seek medical care early
— but call first

Get information from
trusted sources
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SOURCE: WORLD HEALTH ORGANIZATION
Muốn biết

thêm chi tiết  ? xin vào trang mạng
 healthychildren.org

FCPS Office

Hẳy bắt đầu bằng cách chỉ cho con em thấyđây là
 cách đeo  mặt nạ  Dần dẩn hướng dẫn con em deo
mặt nạ thường  xuyên hơn 
 Để cho con em cảm thấy thoải  mái khi mặt nạ chạm
vào mặt 
 Đầu tiên để mặt nạ vào một  bên  lỗ tai cho con em
quen thuộc  sau đó là vào bên  lỗ tai còn lai
 Sau đó tăng thêm thoi gian deo mặt nạ .đếm  giờ
cùng các em xem bao lâu  các  em có thể  deo mat
na. 
 Và bước  tiếp  theo là deo mặt nạ cùng  cac em ra
noi công cộng Cho cac em biet rang “ Lúc nảo chúng
 ta  cũng  deo mat na khi ra noi công  cộng , khi về
đến nhà chúng  ta sẽ cùng  bõ ra và như vậy các con
sẽ dược phần  thưởng từ cha me.”

Hẳy bắt đầu bằng cách chỉ cho con em thấy đây là  cách
đeo  mặt nạ  Dần dẩn hướng dẫn con em deo mặt
 nạ thường  xuyên hơn

Tips for Parents

Với những  thực hành trên  đây , con em chúng
ta sẽ cảm thấy  thoải mái khi deo mặt nạ

Các bước

Mổ buớc thực
hành  tren se giup con em thông hiểu  quen thuộc

với cách deo mặt nạ Part 2


