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  Hướng dẫn An toàn Mùa Hè     
Mùa hè là thời gian hoạt động ngoài trời, và mặc dù không khí vui chơi trong lành là rất tốt cho trẻ em, nhưng khả 
năng bị thương rất cao. Hãy giữ an toàn cho con trong hè này với những mẹo an toàn sau: 

1. Bảo vệ con khỏi ánh nắng mặt trời bằng kem chống nắng có độ SPF từ 15 trở lên. Thoa lại kem 

chống nắng sau mỗi hai đến ba giờ, và sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi. Để chống nắng tối ưu, con quý vị nên cố gắng 

tránh các hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nếu con đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến dược 

sĩ. Nhiều loại thuốc có tác dụng phụ khiến trẻ nhạy cảm hơn với nắng nóng. 

2. Cho con uống đủ nước. Trước một sự kiện thể thao, hãy đảm bảo rằng con quý vị uống đủ nước để không còn 

khát, sau đó cho con uống thêm từ 6 đến 8 ounce. Sau 20 đến 30 phút hoạt động, cho con uống thêm 6 đến 8 ounce 

nữa và lặp lại quá trình này sau mỗi 20 đến 30 phút. Nước là đủ cho các hoạt động kéo dài dưới một giờ. Đối với các 

hoạt động kéo dài hơn một giờ, tốt nhất nên dùng đồ uống có chứa hyđrat-cacbon và chất điện giải như Gatorade 

hoặc PowerAde. 

3. Giám sát mọi hoạt động dưới nước. Đuối nước là nguyên nhân thứ hai gây tử vong do tai nạn thương tích 

vô ý ở trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Duy trì sự giám sát chặt chẽ và có thẩm quyền của người lớn tại các hồ bơi, hồ, 

sông và bãi biển. Hãy nhớ rằng, dạy con mình bơi không có nghĩa là con quý vị an toàn khi ở dưới nước một mình. 

Quý vị cần có hàng rào hoặc tường cao ít nhất 5 feet xung quanh hồ bơi hoặc spa của mình để ngăn con ra ngoài khi 

quý vị vắng mặt. 

4. Thực thi việc sử dụng áo phao cứu sinh. Trẻ em dưới 12 tuổi và tất cả những người không biết bơi phải 

mặc áo phao cứu sinh khi ở gần nước. Không nên sử dụng đồ chơi bơm hơi (chẳng hạn như ruột xe và phao bơi cánh 

tay) làm phao cứu sinh. 

5. Hãy chuẩn bị cho vết đốt. Nếu con quý vị bị dị ứng với vết đốt côn trùng, hãy đảm bảo rằng trẻ có sẵn hộp 

dụng cụ chống phản vệ do bác sĩ kê đơn như Ana-Kit hoặc Epi-Pen. 

6. Kiểm tra các sinh vật mùa hè. Bọ ve rất phổ biến ở Kansas. Kiểm tra da của con, đặc biệt là da đầu, cổ, sau 

tai, dưới cánh tay và bẹn sau khi ra ngoài trời. Mặc áo sơ mi dài tay và quần dài màu sáng. Quý vị có thể chọn sử 

dụng thuốc chống côn trùng chứa 10-30% DEET để bảo vệ. Để biết thêm thông tin về bệnh Lyme và cách lấy bọ ve ra 

khỏi cơ thể thích hợp, hãy xem trang web của Hiệp hội Lyme của Greater Kansas City, www.Lymefight.info. 

7. Hãy đội mũ bảo hiểm thành một quy tắc. Trẻ em không đội mũ bảo hiểm có nguy cơ tử vong do va chạm 

xe đạp cao gấp 14 lần so với trẻ em đội mũ bảo hiểm. Nên mặc đồ bảo hộ bao gồm mũ bảo hiểm mỗi khi con quý vị đi 

xe đạp, trượt ván và trượt patin. Cha mẹ cũng nên mặc đồ bảo hộ để làm gương cho con. 

http://www.lymefight.info/
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8. Đảm bảo rằng thiết bị sân chơi của con được an toàn. Té ngã chiếm gần 90% các chấn thương nghiêm 
trọng nhất liên quan đến thiết bị sân chơi. Đảm bảo bề mặt sân chơi của con được lấp đầy bằng các vật liệu tơi, xốp 
như cao su vụn, mùn xơ gỗ  hoặc vụn, và cát mịn. Vật liệu lấp đầy tơi phải dày ít nhất 12inch và trải rộng ít nhất 6 
feet theo mọi hướng. 

9. Đừng bao giờ để con một mình trong xe - dù chỉ là "một phút." Trẻ em có thể tử vong vì say nóng 
sau khi bị kẹt trong ô tô, dù chỉ trong vài phút. Dạy con không chơi trong hoặc xung quanh ô tô. Và, hãy đảm bảo 
luôn khóa cửa và cốp xe của mình. 

10. Đảm bảo rằng con được giữ yên trong xe đúng cách. Ở Kansas, trẻ em dưới 14 tuổi ngồi ở thùng sau 
xe tải là bất hợp pháp. Kansas cũng yêu cầu trẻ em phải được giữ yên khi ngồi trên xe. Sau đây là các nguyên tắc: 

• Trẻ em dưới 4 tuổi: phải có ghế ngồi phù hợp nhất với kích thước và độ tuổi. 

• Trẻ em từ 4 đến 7 tuổi: nếu nặng dưới 80 pound hoặc thấp hơn 4 feet 9 inch, phải có ghế nâng. 

• Trẻ em từ 8 đến 14 tuổi: nếu nặng hơn 80 pound hoặc cao ít nhất 4 feet 9 inch, phải có dây an toàn qua vai / 
đùi. 

 

Đội Tuần tra Đường cao tốc Kansas sẽ kiểm tra việc lắp đặt ghế an toàn miễn phí để đảm bảo chúng được lắp đúng 

cách. Ngoài ra, một số đại lý bán xe trong thành phố tổ chức các trạm kiểm tra định kỳ. 

Nếu quý vị có thắc mắc về sức khỏe và sự an toàn của con mình, hãy liên hệ với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá trường của 
quý vị. 


