Bệnh virus corona và
sức khỏe răng miệng
Thông tin dành cho phụ huynh về
khuyến khích chăm sóc sức khỏe
răng miệng tốt tại nhà
Điều quan trọng là phụ huynh cần cho trẻ ăn những thực phẩm và thức uống lành
mạnh và khuyến khích thói quen vệ sinh răng miệng tốt để giữ cho răng miệng của
trẻ khỏe mạnh trong đại dịch virus corona (COVID-19) cũng như mọi lúc. Sau đây là
lời khuyên về một số điều đơn giản có thể thực hiện tại nhà.

Ăn thực phẩm và thức uống lành mạnh

• Cho trẻ ăn thực phẩm lành mạnh, ít đường tự nhiên và đường thêm vào.
• Cho trẻ uống sữa hoặc nước lã (nước vòi) khi ăn bữa chính và thức ăn nhẹ.
• Cho trẻ ăn nhiều loại thức ăn nhẹ lành mạnh, như phô mai và bánh
quy giòn, vào những giờ đã định trong ngày.
• Cho trẻ uống nước lã nhiều lần trong ngày.
• Tránh cho trẻ uống các loại thức uống nhiều đường tự nhiên hoặc đường
thêm vào, như nước trái cây, đồ uống trái cây và nước ngọt/soda.

Tập và giữ thói quen vệ sinh răng miệng tốt

• Đánh răng cho trẻ bằng kem đánh răng có chất fluor hai lần mỗi ngày.
• Đối với trẻ dưới 3 tuổi, hãy sử dụng một lượng kem đánh răng
có chứa fluor bằng cỡ hạt gạo.
• Đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi, hãy sử dụng một lượng kem đánh
răng có chứa fluor bằng cỡ hạt đậu.
• Sau khi đánh răng, hãy rửa sạch bàn chải và cất theo chiều thẳng
•
•

đứng trong lọ đựng để hong khô. Không để các bàn chải đánh răng
chạm vào nhau.
Không dùng chung bàn chải đánh răng. Dùng chung bàn chải đánh
răng có thể truyền vi trùng gây bệnh từ người này sang người khác.
Nếu có ai đó trong gia đình bị bệnh, hãy để bàn chải của họ cách xa
khỏi bàn chải của những người khác. Thay bàn chải sau khi người đó
khỏi bệnh.
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