Bệnh virus corona và
sức khỏe răng miệng
Thông tin dành cho phụ huynh về việc
đến khám tại văn phòng nha khoa
Điều quan trọng là con em quý vị cần được chăm sóc sức khỏe răng miệng thường
xuyên. Trước khi đến văn phòng nha khoa, hãy trao đổi với nhân viên ở đó về những
thay đổi mà họ đã thực hiện để giảm nguy cơ lây bệnh virus Corona (COVID-19) cho
bệnh nhân và phụ huynh.
Những thay đổi ở văn phòng nha khoa có thể bao gồm:

• Gọi cho quý vị trước khi con em quý vị đến khám và hỏi về sức khỏe

của quý vị và sức khỏe của con em quý vị, bao gồm sức khỏe răng miệng
của trẻ. Những câu hỏi này có thể được hỏi lại vào ngày đến khám.

• Giới hạn số người đến văn phòng. Ví dụ, chỉ để một phụ huynh
ở trong phòng khám với trẻ.

• Đề nghị quý vị gọi cho văn phòng nha khoa khi đến và chờ ở trong
xe hoặc bên ngoài tòa nhà trước khi vào khám.

• Giới hạn số bệnh nhân vào khám trong văn phòng.
• Yêu cầu bệnh nhân và phụ huynh mang khẩu trang khi ở trong tòa nhà.
• Kiểm tra nhiệt độ của phụ huynh và trẻ.
• Không cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng cho trẻ bị sốt hoặc
có các dấu hiệu mắc COVID-19, trừ phi trẻ bị đau răng miệng hoặc
bị chấn thương răng miệng.

• Mang thêm nhiều thiết bị bảo hộ hơn trước, như khẩu trang, tấm
che mặt và áo choàng.

• Khử trùng phòng khám sau khi khám xong cho mỗi bệnh nhân
để giảm nguy cơ lây lan COVID-19.
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