
 
 
 
 
 
 

  

Thông tin dành phụ huynh học sinh mẫu giáo  
 
Trước khi các trường mẫu giáo đóng cửa tại Na Uy, không có ghi nhận lây nhiễm ở trẻ học mẫu 
giáo. So với người trưởng thành, có ít trẻ em được xác định nhiễm bệnh ở Na Uy, và ở những nơi 
khác trên thế giới cũng vậy. Cho đến nay, trẻ em và thanh thiếu niên đã được chứng minh là có 
nguy cơ rất thấp mắc bệnh coronavirus nghiêm trọng. Nguy cơ này thấp hơn đối với các bệnh hô 
hấp khác mà trẻ em có thể bị ảnh hưởng, chẳng hạn như cúm và virus RS.  
 
Trẻ em có thể đi học mẫu giáo một cách an toàn  
 
Để hạn chế nhiễm bệnh, hiện nay chúng tôi đã bắt đầu một số biện pháp tại trường mẫu giáo. 
Trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn để đảm bảo kiểm soát nhiễm bệnh hiệu quả. Điều 
này phụ thuộc vào việc tất cả chúng ta cố gắng và thực hiện theo lời khuyên mới. Ở trường mẫu 
giáo, chúng tôi rất quan tâm đến:  
  

• Việc rửa tay và theo dõi các bé để đảm bảo các bé thực hiện thói quen rửa tay hiệu quả  
• Có sự vệ sinh tốt trong trường mẫu giáo  
• Rửa đồ chơi thường xuyên  
• Trong tương lai, dành ra nhiều thời gian với bọn trẻ ở ngoài trời  
• Duy trì sỉ số học sinh/nhân viên chính thức nhỏ hơn  

 
Trường mẫu giáo sẽ chăm sóc các bé  
 
Chúng tôi vẫn sẽ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc thân thể của các bé và đảm bảo rằng tất cả 
học sinh trải nghiệm sự an toàn, gắn bó và sức khỏe ở mẫu giáo. Sự ấm cúng và thoải mái vẫn 
là quan trong đối với các bé.  
 
Nếu con quý vị không khỏe  
 
Nếu con quý vị có các triệu chứng của bệnh, bao gồm các triệu chứng nhẹ, quý vị không nên đến 
trường mẫu giáo. Điều đặc biệt quan trọng vào lúc này là các bé ở nhà ít nhất một ngày sau khi 
hết triệu chứng. Phụ huynh nào các triệu chứng hô hấp không nên đi theo hay đón trẻ từ trường 
mẫu giáo. Nếu phụ huynh hoặc bất kỳ ai trong hộ gia đình đã được chẩn đoán mắc coronavirus, 
quý vị cũng không nên đến trường mẫu giáo.  
Nếu bé bắt đầu bị bệnh ở trường mẫu giáo, quý vị phải đón con mình sớm nhất có thể.  
 
Phụ huynh không nên vào bên trong trường mẫu giáo  
 
Chúng tôi cố gắng hết sức gặp và đón trẻ ở bên ngoài. Trẻ phải mặc quần áo ngoài trời khi đến 
trường.  
 
Không mang theo đồ chơi từ nhà  
 
Trẻ không được mang theo đồ chơi riêng từ nhà. Nếu con quý vị có đồ chơi để ôm ngủ, quý vị có 
thể mang theo. Nhưng điều rất quan trọng là không được chia sẻ đồ chơi này với các trẻ khác 
trong trường.  
 
Rửa tay ở nhà cũng quan trọng như ở trường. Rửa tay trước khi đến trường, và ngay khi về nhà.  
Chúng tôi khuyến khích trẻ chơi với các trẻ khác trong thời gian rảnh, và nên chơi ngoài trời.  

 


