GIÚP CON QUÝ VỊ NGỦ AN TOÀN HƠN
Giảm Nguy Cơ của những Nguyên Nhân gây Tử Vong Liên Quan Đến
Giấc Ngủ bằng cách Tạo Ra một Nơi Ngủ An Toàn cho Con của Quý Vị
Đặt con nằm ngửa cho tất cả thời gian ngủ-ngủ ngắn và ngủ vào buổi đêm
Mẹ chồng tôi
nói rằng em bé nên
nằm sấp để không bị
sặc...điều đó có
đúng không?
Câu hỏi rất hay!
Không, trẻ sơ sinh ngủ
an toàn nhất khi nằm
ngửa. Trẻ sơ sinh có
khả năng xử lý dịch
lỏng tốt hơn trong
tư thế nằm ngửa.

Trẻ sơ sinh nên ngủ trên đệm cứng trong cũi và không có chăn hay đồ chơi

Đệm
của cũi có
cứng quá
không?

Và liệu
bé có bị lạnh
không?

Một tấm đệm
cứng với ga trải co giãn
ở các góc (fitted sheet)
trong cũi (crib) hoặc nôi
(pack-n-play) là phù hợp
và an toàn nhất.
Bé chỉ cần
mặc thêm một lớp
quần áo so với quý vị
là đủ ấm. Đặt bé vào
túi ngủ (sleep sack)
hoặc dùng một chiếc
áo onesie bên trong
bộ đồ ngủ (PJs)
của bé.
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Việc ngủ chung với con quý vị không được khuyến khích - Hãy ngủ chung phòng, đừng ngủ chung giường

Tôi làm
thế nào
để cho con
bú nếu con
không ngủ
với con?

Một cách
là đặt cũi
của bé gần
giường của
quý vị để quý
vị có thể bế con lên dễ
dàng khi cần cho con ăn
vào buổi đêm rồi lại cho
con nằm vào cũi.

Ghế sofa và ghế tựa (recliner) không phải là nơi an toàn để chăm sóc con khi quý vị thấy buồn ngủ
Nếu tôi
ngủ thiếp đi
cùng con
thì sao?
Nếu tôi cho
con ăn trên ghế
sofa hay ghế tựa thì
không phải là tốt
hơn hay sao?

Nếu quý vị
Đặt chuông báo thức
ngủ thiếp đi, hãy đặt cũng có thể giúp ích.
bé trở lại chỗ ngủ của
mình ngay khi quý
vị tỉnh dậy.
Việc chăm
sóc cho con trên
giường của quý vị mà
không có chăn gối dày
sẽ an toàn hơn.

Bảo vệ con quý vị trước khói thuốc lá và khói thuốc lá điện tử
Tôi hút
thuốc lá điện tử
ở gần con có
được không?

Phải ngăn cách
tất cả khói thuốc lá và
khói thuốc lá điện tử
với con quý vị và
nơi bé ngủ.
Các hóa
chất có thể làm
tăng nguy cơ con
quý vị bị tử vong
trong khi ngủ.

Nếu tôi
đang dùng
thuốc khiến
tôi buồn ngủ
thì sao?

Sử dụng các
chất kích thích hoặc
dùng các loại thuốc khiến
quý vị buồn ngủ khiến việc
ngủ chung với con quý vị
càng trở nên nguy
hiểm hơn.
Hãy
nằm chung
phòng, đừng
nằm chung
giường.

Cần hỗ trợ để cai thuốc lá? Hãy liên hệ QuitlineNC.com hoặc số 1-800-QUIT-NOW
Cần hỗ trợ với việc sử dụng chất kích thích? Hãy liên hệ AlcoholDrugHelp.org hoặc số 1-800-688-4232
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