
Quá Nóng Cho 
Trẻ Thơ! 

Chất Lỏng Nóng

Chất Lỏng Nóng
Đa số các thương tích phỏng ở trẻ nhỏ là do bị 

phỏng từ chất lỏng nóng như trà, cà phê và súp. 

Vòi Nước Nóng
Trẻ em có thể bị phỏng nặng từ nước nóng 

trong vòi. Nước nóng từ vòi cài ở 60°C (140°F) 
gây phỏng nặng trong vòng chưa tới 1 giây, 

trong khi nhiệt độ nước hạ xuống 49°C (120°F) 
theo đề nghị thì sẽ phải mất đến 10 phút mới 

gây ra cùng mức thương tích như thế.

Các Bề Mặt Nóng
Mặt kính của lò sưởi khí đốt thiên nhiên chỉ cần 
6 phút là nóng lên tới 200°C (400°F) và cần 45 

phút mới nguội xuống nhiệt độ an toàn. Độ nóng 
này đủ để làm phỏng cấp ba khi đụng vào.

Vòi Nước Nóng

Các Bề Mặt Nóng

Cứu Thương Khi Phỏng 

Chặn Đứng Phỏng!
1.  Cởi bất cứ quần áo  

nào ướt và nóng trừ  
phi quần áo dính chặt  
vào da trẻ! 

2.  Đồng thời tìm nước lạnh  
hoặc chất lỏng lạnh để làm  
mát da. Mỗi giây đều quan trọng! 

3.  Trong khi giữ ấm cho trẻ, hãy làm nguội chỉ 
phần da bị phỏng và bất cứ quần áo nào 
dính vào da trong 10-15 phút hoặc cho đến 
khi sờ vào da thấy nguội. 

Con quý vị sẽ rất sợ hãi nhưng cứ tiếp 
tục làm nguội da, dù cho có bị tróc ra 
hoặc nổi rộp. Làm nguội da giúp giảm 
bớt đau đớn và vết thương do phỏng. 

4.  Sau đó dùng vải sạch quấn che.

Nhờ giúp khi: 
•   Vết phỏng xảy ra ở 

trên mặt, tay, bàn 
chân hoặc vùng hạ 
bộ. 

•   Da nổi những vết rộp 
lớn. 

•   Vết phỏng lớn hơn đồng tiền một đồng. 

Cha mẹ nên nhờ người chở họ và trẻ đến 
bệnh viện hoặc gọi xe cứu thương! 

Mỗi năm có hàng 
ngàn trẻ em trên 
toàn thế giới bị 

thương vì những 
vết phỏng nghiêm 
trọng có thể ngừa 

được.

Đa số các thương 
tích phỏng này xảy 
ra ở trong và xung 

quanh nhà!

Vietnamese

Không bao  
giờ nên dùng bơ, 
dầu, kem hoặc 

nước đá trên chỗ 
phỏng.

Quá Nóng 
Cho

Trẻ Thơ!

Vòi Nước Nóng Các Bề Mặt Nóng

Chất Lỏng Nóng

SAMPLE



Thử và Điều Chỉnh Nước Nóng Của Quý Vị

Cách Thử 
Nước 
Nóng 
Hãy dùng thẻ 
đo nhiệt độ này 
hoặc nhiệt kế 
kẹo cao độ. 

Cơ Quan Tài Trợ:

Những Cách Ngừa Phỏng

Hãy Hiểu Biết 
Quý vị có biết rằng... 
Phỏng là một trong các nguyên nhân hàng đầu 
gây thương tích cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các 
thương tích này cần được điều trị lâu dài, đau 
đớn và có thể gây sẹo vĩnh viễn. 

Hãy Ở Gần 
Hãy chắc chắn là quý vị... 
Giám thị chặt chẽ và liên tục con nhỏ và ở gần 
trẻ trong tầm tay khi trẻ ở gần chỗ có nguy hiểm 
bị phỏng như lò sưởi, khu vực nấu nướng hoặc 
trong phòng tắm. 

Hãy Loại Bỏ Các Điều Kiện Gây 
Phỏng Trong Nhà 
Hãy chắc chắn là quý vị... 
•  Giữ an toàn cho con tránh xa những chỗ có 

nguy hiểm bị phỏng
•  Để tất cả máy móc gia dụng và dây điện cách 

xa cạnh quầy
•  Dùng ly có nắp đậy chặt và dù thế cũng 

KHÔNG BAO GIỜ uống chất lỏng nóng khi 
đang bế con

•  Dùng lò nấu phía trong và quay cán nồi vào 
phía trong

•  Đặt vật cản chắc chắn xung quanh lò sưởi
•  Gắn một tấm bảo vệ công tắc để ngừa không 

để cho trẻ bật lò sưởi mà quý vị không biết

ĐỘ NÓNG  
NGUY HIỂM 

60˚C

49˚C
NHIỆT ĐỘ  

ĐỀ NGHỊ

THỬ LẠI 24 
GIỜ SAU KHI 
HẠ BỚT NHIỆT 
ĐỘ NƯỚC 
NÓNG

Cách Điều Chỉnh 
Nước Nóng

Thùng đun nước bằng điện

Đừng hạ nhiệt độ ở thùng 
đun nước vì có thể làm vi 
trùng sinh sôi trong nước. Giữ 
thùng đun nước ở nhiệt độ 
60°C (140°F).
Sẽ cần thợ ống nước gắn 
van pha trộn vào đường ống 
nước tại mỗi vòi mở nước 
trong nhà để giảm bớt nhiệt 
độ nước nóng an toàn.

Van Pha Trộn
Van pha trộn pha thêm 
nước lạnh vào nước 
nóng để nhiệt độ ở vòi 
nước là 49°C (120°F). 
Quý vị cũng có thể mua 
các loại vòi và vòi hoa sen chống 
phỏng có gắn sẵn van pha trộn. 

Các Đơn Vị Đa Gia 
Khí Đốt Thiên Nhiên hay Điện, ĐỪNG hạ thấp 
nhiệt độ ở thùng đun nước. Giữ thùng đun 
nước ở nhiệt độ 60°C (140°F). Các thùng đun 
này lớn và có thể làm vi trùng sinh sôi trong 
nước. Sẽ cần thợ ống nước gắn van pha trộn 
vào đường ống nước tại mỗi vòi mở nước trong 
nhà để giảm bớt nhiệt độ nước nóng an toàn.

Nên cất thẻ Đo Nhiệt Độ Nước trong một chỗ mát và khô. Để tiếp xúc tia UV lâu sẽ 
tác hại đến hiệu năng của thẻ. Người sử dụng thẻ này nhìn nhận là đã học và hiểu 
cách sử dụng thẻ này trước khi họ đo nhiệt độ nước từ vòi nước nóng ở nhà họ.

60 ˚C 
(140 ˚F)

49 ˚C 
(120 ˚F)

VAN PHA 
TRỘN

Ngừa Phỏng  
3 chữ H

Hãy Hiểu 
Biết

Hãy  
Ở Gần

Hãy  
Loại Bỏ  

Các Điều  
Kiện Gây  

Phỏng Trong Nhà

Một cách quan trọng để ngừa phỏng nặng là giảm bớt nhiệt độ vòi nước nóng.  
Nhiều thùng đun nước nóng cũ hơn được cài ở 60°C hay 140°F 

Thùng đun nước bằng 
khí đốt thiên nhiên hoặc 
dầu 
Hạ nhiệt độ xuống 49°C 
(120°F). Đọc cẩm nang 
thùng đun nước trước. Hạ 
bớt nhiệt độ bằng cách 
vặn nút qua mức trung 
bình hoặc ấm.
Đừng hạ thấp hơn 49°C 
(120°F) vì như thế có thể 
làm vi trùng sinh sôi. Thử 
lại sau 24 giờ, vì nhiệt độ 
có thể thay đổi.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình
này và để xem video “Quá Nóng cho Trẻ 

Thơ!”, hãy đến  www.burnfund.org
hoặc www.bcchildrens.ca/safestart
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