SEEMORE AN TOÀN
ĐỐI VỚI MẦM BỆNH

CÁC MẦM BỆNH RẤT NHỎ CHÚNG
TA KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC

Trong tập sách này, bạn sẽ gặp SeeMore. SeeMore là nhân vật giáo dục và tạo điều kiện cho
trẻ em xây dựng ý thức vững vàng về bản sắc và sức khỏe để các em có thể giữ an toàn cho
bản thân và những người khác. Khi giúp đỡ phù hợp cho những em nhỏ trong cuộc sống của
mình, chúng ta có thể xây dựng một thế hệ trẻ em ‘ý thức được rủi ro về an toàn’, trong khi
các em vẫn có thể là trẻ em.
Trẻ em sẽ nhận được các hoạt động SeeMore An toan liên quan đến tập sách SeeMore An
toàn Đối với Mầm bệnh này. Chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn có thể dành thời gian
xem qua tập sách này và củng cố những lựa chọn tốt của các em. Bạn cũng sẽ có thể truy
cập các tài liệu giáo dục về an toàn trực tuyến thông qua lớp học ảo của Hiệp hội KIDS (KIDS
Foundation). Tại đây, bạn có thể đọc và nghe các câu chuyện thư viện SeeMore An toàn cũng

như chơi các trò chơi và hoạt động liên quan đến an toàn www.kidsfoundation.org.au
Cảm ơn bạn đã là một phần của giải pháp và đã đóng góp rất nhiều cho sự an toàn của trẻ
nhỏ bằng cách giúp trẻ em xây dựng giá trị bản thân, an sinh, khả năng thích nghi và tình bạn
tôn trọng lẫn nhau để các em trở thành người chấp nhận rủi ro có trách nhiệm.

Xin chào, tên tôi là SeeMore, tôi muốn giúp những người bạn nhỏ cảm
thấy an toàn. Đôi khi có những điều xảy ra khiến chúng ta cảm thấy
không an toàn hoặc thậm chí lo lắng. Đôi khi, bạn có thể nghe thấy
người ta nói về một loại vi-rút cụ thể, chẳng hạn như Coronavirus.
Vi-rút là mầm bệnh rất nhỏ bạn không thể nhìn thấy được.
Nó có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta thường là qua mũi,
miệng và vào phổi. Bên trong cơ thể chúng ta có một đội
quân nhỏ chiến đấu chống lại mầm bệnh gọi là hệ thống miễn dịch.
Hệ thống miễn dịch của chúng ta chiến đấu chống lại mầm bệnh rất
giỏi, đặc biệt là khi chúng ta khỏe mạnh. Ở một số người không khỏe
mạnh và lớn tuổi, hệ thống miễn dịch của họ yếu hơn một chút và phải
chiến đấu chật vật hơn để tấn công những mầm bệnh này. Chúng ta có
thể thực hiện một số điều để trở thành những siêu chiến binh chiến đấu
chống lại mầm bệnh và giúp đỡ những người không khỏe mạnh bằng
chúng ta.
Hãy trở thành giống như tôi và thấy thêm những điều an toàn về mầm
bệnh.
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SeeMore:
Chào các bạn nhỏ
Các trẻ em:

Xin chào SeeMore, hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu về cái gì?
SeeMore:
Chúng ta sẽ học cách an toàn tối đa khi
có vi-rút xuất hiện.

Bạn có thể nghĩ ra một số điều chúng ta
có thể thực hiện để giữ an toàn đối với
mầm bệnh không?
Các trẻ em:

Giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh bằng

cách ăn thức ăn có lợi cho sức khỏe, uống
nhiều nước, ngủ ngon và vui chơi ngoài
trời.

SeeMore:
Đó là những ý tưởng tuyệt vời để giữ cho
cơ thể chúng ta khỏe mạnh để chúng ta
có những chiến binh chiến đấu chống

mầm bệnh giỏi. Hãy nhớ rằng, tốt nhất
là chúng ta cũng đừng chia sẻ đồ ăn
và thức uống.
Trang 1

Trang 2

SeeMore:
Bạn có thể nghĩ ra một số điều
gì khác chúng ta có thể thực

hiện để giữ an toàn đối với mầm
bệnh không?
Các trẻ em:
Rửa tay.

SeeMore:
Đúng, chúng ta cần rửa tay

trong 20 giây bằng xà-bông và

nước, xà-bông nước là tốt nhất.
Nếu bạn hát bài hát SeeMore Safety thì
bạn sẽ hát hết bài hát này trong khoảng
20 giây, đó là khoảng thời gian rửa tay
bằng xà-bông và nước cần thiết.
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Các trẻ em:

Khi nào nên rửa tay?
SeeMore:
Mỗi khi đi tiêu tiểu. Sau khi che
chắn mỗi khi ho hoặc hắt hơi.

Trước khi ăn hoặc bỏ bất cứ thứ gì
vào miệng và sau khi sờ chạm vào
động vật.

Các trẻ em:

Còn khi chúng ta sờ chạm vào

những thứ như nắm cửa và dụng
cụ điều khiển từ xa thì sao?
SeeMore:
Đúng rồi, bạn sờ chạm vào nhiều
thứ có thể có những mầm bệnh,

đó là lý do tại sao bạn cần rửa tay
càng thường xuyên càng tốt, đặc

biệt là vào những lúc có rất nhiều
vi-rút mầm bệnh xuất hiện.

Trang 5

Trang 6

SeeMore:
Một ý tưởng an toàn khác là

che lại mỗi khi ho, hắt hơi và

ngáp bằng khăn giấy (tissue)
hoặc khuỷu tay.
Các trẻ em:

Và, hãy nhớ rửa tay.
SeeMore:
Hãy chơi trò chơi An toàn

Đối với Mầm bệnh SeeMore
Nói.

Trang 7

SeeMore nói:
Rửa t ay

SeeMore nói:
C h e m iệng bằng
k h uỷu t ay
SeeMore nói:
Hãy tự ôm mình
SeeMore nói:
Hãy vẫy t ay ch
ào bạn của
mình

SeeMore:
Đôi khi khi có mầm bệnh cực kỳ độc hại, tốt nhất bạn
không nên đến thăm những người không khỏe hoặc
người già, đề phòng trường hợp trong cơ thể của
bạn có mầm bệnh đang ẩn náu trong đó.

Bạn có thể nghĩ ra một số điều chúng ta có thể thực

hiện để cho họ thấy rằng chúng ta quan tâm ngay cả
khi chúng ta không thể ở đó với họ?
Các trẻ em:

Chúng ta có thể làm tấm thiệp, vẽ hình, thậm chí là
Facetime hoặc Skype để họ vẫn có thể nhìn thấy
chúng ta.

SeeMore:
Chúng đều là những ý tưởng tuyệt vời có thể giúp

bạn bè/ thân nhân lớn tuổi hơn mình cảm thấy đặc
biệt và được yêu mến.

Nếu cảm thấy lo lắng về những vi-rút mầm bệnh, hãy
nhớ rằng cơ thể của bạn có đội quân nhỏ gồm các
chiến binh chống lại mầm bệnh để giúp bạn khỏe

mạnh. Bạn luôn có thể nói chuyện với người lớn mà
bạn tin tưởng để giúp bạn hiểu thêm và trở thành

giống như tôi, thấy thêm những điều an toàn về mầm
bệnh.

Trang 9

Trang 10

Trang 11
CÂU TRẢ LỜI:
1. Rửa tay.
2. Vẫy chào bạn bè.
3. Làm thiệp cho một người bạn.
4. Giữ sức khỏe bằng cách ăn
thức ăn có lợi cho sức khỏe.
5. Ho, hắt hơi hoặc ngáp
vào khăn giấy (tissue).

Hãy xem liệu bạn có
thể tìm ra 5 thói quen
an toàn với mầm bệnh
hay không. SeeMore sẽ
giúp bạn.

Trang 12

Muốn truy cập lớp học ảo để biết thêm tài liệu, hãy truy cập
www.kidsfoundation.org.au

SeeMore An toàn và bạn sẽ biết phải làm gì,
SeeMore An toàn và bạn sẽ vượt qua được,
SeeMore An toàn và bạn sẽ biết phải làm gì,
Bạn sẽ biết suy nghĩ để giữ an toàn,
vui chơi một cách an toàn và cũng an toàn đối với mầm bệnh.
Biết suy nghĩ để giữ an toàn, vui chơi một cách an toàn và cũng an toàn đối với mầm bệnh.

