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Một câu chuyện xã hội về đại dịch dành cho trẻ em 



 Lời giới thiệu  

Cuốn sách này là dành cho cha mẹ, người giám hộ, và 
các nhà giáo dục để giúp trẻ em tuổi từ 3-8 hiểu về đại 
dịch. 

Trong lúc nầy có thể là một thời gian áng sợ cho trẻ 
em và họ có thể không hiểu tại sao họ cần phải ở trong 
nhà, hoặc những gì ang xảy ra trên thế giới. 

Một trong những cách tốt nhất ch m sóc có thể giúp 
trẻ em đối phó là bằng cách chia sẻ thông tin phù hợp 
với lứa tuổi, thiết lập sự an toàn của họ, và chỉ dạy về 
nhiều việc làm để chống lại vi rút. 
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Có cái gì ó rất lạ ã xảy ra 
trong thành phố của tôi. 

Tôi không thể i học, công 
viên, hoặc tới nhà của bạn tôi 
để chơi. 

Cha mẹ tôi không thể i làm. 
Bà tôi không thể i mua sắm. 

Đường phố trông trống rỗng. 

Tôi tự hỏi, tất cả người dân 
âu rồi. 
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Tất cả mọi người 
trên TV là eo khẩu 
trang. 

Các bác s  và y tá 
trên TV ang mặc 
quần áo lạ từ đầu 
đến chân. 
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Thành phố của chúng ta có 
bị sốt không, Mẹ? 

Thành phố của chúng mình 
bị bệnh? 

Tại sao tất cả mọi người 
trông buồn như vậy? 

Tại sao người ta trông tức 
giận và buồn bã? 

Tại sao con không nhìn thấy 
khuôn mặt vui tươi nữa? 
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	úng rồi con ngoan, thành 
phố của chúng mình bị 
bệnh.  

Một virus mới được gọi là 
COVID-19 mà làm cho con 
người bị bệnh ang lan rộng 
rất nhanh chóng trên toàn 
thế giới! 

Thật không may, thành phố 
của chúng mình c ng bị 
nhiễm vi rút.  
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Mẹ ơ, tại sao người 
dân không thể chỉ 
cần i đến bác s  
chích ngừa và uống 
thuốc? 
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Thì rất nhiều người ang bị 
bệnh ngay bây giờ. 

Tất cả các bác s  và y tá 
ang làm việc cả ngày lẫn 
êm, nhưng vẫn không thể 

giúp đỡ tất cả những người 
cần giúp. Các nhà khoa học 

ang cố gắng để tiềm kiếm 
thuốc ó thể ng n chặn 
virus, nhưng phải mất thời 
gian. 
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Con sẽ bị bệnh như vậy 
không Mẹ? 
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Thì, có thể là nhiều người 
sẽ bị bệnh. 

Nhưng Mẹ biết một cách 
để giữ cho con an toàn! 

"Thì sau,cách nào? Nói 
cho tôi biết... " 
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Chúng ta sẽ thử một cái gì ó gọi 
là "giữ một khoảng cách trong xã 
hội” 

	iều này có ngh a là gì? 

Nó giống như cách xa con ở nhà 
từ trường khi con cảm thấy 
không khỏe. 

Chúng ta sẽ ở nhà để chúng ta sẽ 
không bị lây con virus. Từ lúc 
bây giờ, chúng mình sẽ không 
tiếp xúc những người khác để 
không lây lan virus cho người 
khác.  
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Nếu chúng ta cần phải i ra 
ngoài, chúng ta sẽ ở giữ 
khoảng cách với người khác. 

Chúng ta sẽ không chạm vào 
mọi thứ và sau ó chạm vào 
khuôn mặt của chúng ta, 
miệng, và mắt. 

Chúng ta sẽ rửa tay bằng xà 
phòng và nước ấm trong hơn 
20 giây để rửa sạch virus khỏi 
bàn tay của chúng ta. 
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"Dạ, con sẽ làm iều ó. Vậy là 
đủ sao?" 

"	úng rồi, con ngoan đừng lo 
lắng! Nếu tất cả mọi người trong 
chúng ta giữ một khoảng cách từ 
mỗi người khác, sau ó virus sẽ 
không lây lan từ người này sang 
người nọ.  

Ngoài ra, cha mẹ ông, bà sẽ cố 
gắng hết mình để bảo vệ con để 
đảm bảo rằng con virus không 
thể lây nhiễm con! " 

•    
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Thêm nửa, con còn biết 
những gì? 

Các nhà khoa học c ng thấy 
rằng hệ thống miễn dịch của 
trẻ em mạnh hơn người lớn 
để bảo vệ chống lại virus 
mới này! 

"Tốt quá! vì vậy con có thể 
ánh bại virus này. Hay 

quá!” 
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Nhưng với xã hội, iều 
này có ngh a là con 
không thể chơi với bạn bè 
của con nữa?  
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Nhưng con vẩn có thể 
làm nhiều việc khác! 

Con có thể gọi iện, nhắn 
v n bản, email và 
FaceTime bạn bè của con. 

Con có thể xem phim và 
video với nhau trực 
tuyến! 
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Mẹ ơ, bao lâu con 
cần phải chờ đợi để 

i chơi với bạn bè 
của con? 

Khi nào virus sẽ biến 
mất? 

Sẽ có nhiều người 
chết? 

Con ngoan, Mẹ c ng 
không biết. 
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NHƯNG mỗi bác s  
và y tá ang cố gắng 
hết mình. Họ không 
muốn từ chối bất cứ 
người bệnh nào. 

Một vài người trong 
số họ ã không i về 
nhà của họ vài ngày 
và họ không thể nhìn 
thấy con của mình. 
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Các con của các bác s  sẽ 
cảm thấy buồn vì họ 
không thể nhìn thấy cha 
mẹ của họ? 
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	úng rồi, họ rất buồn vì 
họ không được gặp mặt 
cha mẹ của họ mỗi ngày 
như con. 

Nhưng họ c ng sẽ rất tự 
hào về cha mẹ của họ để 
có can đảm để chống lại 
virus và cứu sống người 
dân! 
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Thật là tuyệt!  Họ là tuyệt vời 
như vậy! 

Họ là những anh hùng! 
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Có rất nhiều can đảm 
ang giúp đỡ để chống 

lại virus. 

Các nhà khoa học làm 
việc ch m chỉ để sản 
xuất vắc-xin. 

Những người giao hàng, 
những người àn ông và 
phụ nữ cung cấp thực 
phẩm cho những người 
không thể i ra ngoài 
mua thực phẩm. 
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Các nhà báo chia sẻ thông 
tin tốt với chúng ta trên 
TV, trên báo chí, và trực 
tuyến. 

Có rất nhiều người làm 
việc ch m chỉ để giữ an 
toàn cho mọi người! 
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Hay quá!  Nhiều người 
thật là tuyệt vời! 
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Mẹ và cha sẽ 
quyên góp tiền để 
mua khẩu trang, 
g ng tay, phù hợp 
với y tế và nhiều 
hơn nữa để các bác 
s  và y tá có thể 
được an toàn và 
bảo vệ khi họ giúp 
đỡ bệnh nhân. 
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Con có thể làm gì để giúp 
đỡ? 

Con ngh  sao? 
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Con có thể vẽ hình và viết 
thư cho người lớn ang 
giúp đỡ bệnh nhân.   

Tôi có thể chia sẻ đồ chơi 
và sách của con với 
những trẻ em thiếu thốn. 
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Thật là một ý ngh  tốt! 
Con rất là tốt bụng! 

Hãy cùng nhau giúp một 
bàn tay cho những người 
cần giúp đỡ! 
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	ây là một trận chiến mà 
tất cả mọi người trên thế 
giới ang cùng nhau 
chiến đấu! 

"Giữ cho mình khỏe 
mạnh và không lây lan 
virus là những cách tốt 
nhất để giúp chống lại đại 
dịch này!" 
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"Được rồi, con sẽ rửa tay, 
ở trong nhà, và làm 
những việc trực tuyến! 

Chúng ta sẽ ở lại nhà, sẽ 
không cần phải i đến 
bệnh viện, do ó, tất cả 
các bác s  và y tá có thể 
ch m sóc những người bị 
bệnh. " 
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Hãy cùng nhau giúp đỡ 
để chống lại virus với 
nhau bằng việc thực hành 
"giữ khoảng cách trong xã 
hội". 

"Được rồi, hẹn gặp nhau 
rên FaceTime, nhe Mẹ!" 



Ghi chú cho phụ huynh  
Kể từ khi sự bùng nổ của covid-19 trong 2019, trẻ em trên 
toàn thế giới có thể có một bị kinh hãi (ví dụ như tự mình 
nhốn kín) hoặc ã tiếp xúc với hình ảnh áng sợ về virus 
thông qua các phương tiện truyền thông. Chuyện này là vô 
cùng khó kh n cho trẻ em hiểu tại sao xã hội làm việc ang 
xảy ra, và tại sao họ không thể chơi với bạn bè của họ nữa. 

Cuốn sách này tìm đến 1) trấn an trẻ em về sự an toàn của 
họ, 2) chuyển hướng sự chú ý của trẻ để các hành động tích 
cực thực hiện bởi các bác s  y khoa và những người khác, 3) 
trao quyền và thu hút trẻ em trong việc giúp các những hành 
vi giúp đỡ lẫn nhau 4) hiểu được tầm quan trọng của giữ 
khoảng cách trong xã hội. 
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Ghi chú cho phụ huynh 

Khi một iều áng sợ xảy ra, trẻ em cần một người thân yêu 
của họ để bao bọc về sự an toàn của họ. Cha mẹ cần phải 
hiển thị tình cảm hơn đối với con cái của họ tại thời gian 
khó kh n này. Chúng tôi muốn giúp trẻ em sử dụng phương 
tiện truyền thông xã hội để kết nối với bạn bè của họ khi họ 

ang làm "giữ khoảng cách trong xã hội" 

Ngoài ra, chúng tôi muốn trao quyền cho trẻ em để tìm đến 
nhiều người d ng cảm và góp phần chống lại đại dịch này! 
Sau khi tất cả, "ch m sóc tốt bản thân mình và không lây 
nhiễm vi rút" là hành vi d ng cảm! 
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