
Môi trường ngủ an toàn trông như thế nào?
Hình ảnh dưới đây cho thấy một môi trường ngủ an toàn đối với trẻ sơ sinh.

Sử dụng bề mặt chỗ ngủ bằng 
phẳng và chắc chắn, chẳng hạn 
như một tấm nệm trải trong cũi 
đã được phê duyệt an toàn *, 
được phủ bởi một tấm trải giường 
vừa vặn.

Không đặt gối, chăn, da cừu hoặc gối đệm cũi ở bất 
cứ đâu trong khu vực chỗ ngủ của con bạn.

Để các đồ vật mềm, đồ chơi và bộ trải giường 
lỏng lẻo tránh xa khỏi khu vực chỗ ngủ của con 
bạn. Đảm bảo không có vật gì che đầu em bé.

Cho bé mặc quần áo ngủ, chẳng hạn 
như chăn có thể mặc được. Không sử 
dụng một tấm chăn lỏng lẻo và không 
che đắp cháu quá nhiều.

Không hút thuốc hoặc cho 
phép bất kỳ ai khác hút 
thuốc xung quanh em bé 
của bạn.

Luôn đặt con bạn nằm ngửa khi 
ngủ, khi ngủ ngắn và vào ban 
đêm.

Chỗ ngủ của em bé ở trong 
cùng phòng, bên cạnh chỗ ngủ 
của bố mẹ.

Em bé không nên ngủ trên 
giường của người lớn, trên ghế 
đi-văng dài, hoặc một mình trên 
ghế tựa, ngủ với bạn hoặc với bất 
kỳ ai khác.

 * Nên sử dụng cũi, nôi, nôi xách tay hoặc sân chơi có rào chắn theo các tiêu chuẩn an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC, 
Consumer Product Safety Commission). Để biết thông tin về an toàn cũi, hãy liên hệ với CPSC theo số 1-800-638-2772 hoặc http://www.cpsc.gov.



THÔNG TIN THÊM: http://safesleepforme.org/

Tránh dùng các sản phẩm không theo đúng 
các khuyến nghị về giấc ngủ an toàn, đặc 
biệt là những sản phẩm tuyên bố là ngăn 
ngừa hoặc giảm nguy cơ SIDS.

Không sử dụng máy theo dõi tim hoặc nhịp 
thở trong nhà để giảm nguy cơ SIDS.

Cho trẻ nhiều thời gian để nằm sấp khi cháu 
thức giấc và có người canh chừng.

Luôn đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, khi ngủ ngắn 
và vào ban đêm để giảm nguy cơ SIDS.

Sử dụng bề mặt chỗ ngủ bằng phẳng và chắc 
chắn, chẳng hạn như nệm trong cũi đã được 
phê duyệt an toàn *, được phủ bởi tấm trải 
giường vừa vặn, không có bộ trải giường khác 
hay các vật dụng mềm trong khu vực ngủ.

Cho em bé ngủ cùng phòng với bạn. Giữ cháu 
trong phòng gần giường của bạn, nhưng trên 
một bề mặt riêng dành cho trẻ sơ sinh, lý tưởng 
nhất là trong suốt năm đầu tiên của trẻ, và tối 
thiểu là trong 6 tháng đầu tiên.

Không đặt các đồ vật mềm, đồ chơi, gối đệm cũi 
hoặc bộ trải giường lỏng lẻo nằm dưới em bé, 
đè lên em bé hoặc bất cứ nơi nào trong khu 
vực chỗ ngủ của em bé.

Để giảm nguy cơ SIDS, phụ nữ nên:

Khám thai thường xuyên trong thai kỳ.

Tránh hút thuốc, uống rượu và sử dụng 
cần sa hoặc những chất thuốc bất hợp 
pháp trong khi mang thai hoặc sau khi 
sinh em bé.

 Không hút thuốc trong khi mang thai, và không 
hút thuốc hoặc cho phép việc hút thuốc xảy ra 
xung quanh em bé của bạn hoặc trong môi 
trường của em bé của bạn.

Hãy nghĩ đến việc cho con bạn ngậm núm vú 
giả trong những giấc ngủ ngắn và giấc ngủ ác 
mộng để giảm nguy cơ SIDS.

Đừng để cháu bị quá nóng trong khi ngủ.

Tuân theo hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của bạn về vắc xin cho con 
bạn và đi khám sức khỏe thường xuyên.

Cho trẻ bú sữa mẹ để giảm nguy cơ SIDS. 
Cho cháu bú sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích 
sức khỏe cho bà mẹ và cháu bé. Nếu bạn ngủ 
thiếp đi khi đang cho trẻ bú hoặc đang dỗ trẻ 
trên giường của người lớn, hãy đặt trẻ trở lại 
khu vực ngủ riêng ngay khi bạn thức dậy.

Giấc Ngủ An Toàn Cho Con Bạn
Giảm Nguy Cơ Hội Chứng Đột Tử Ở Trẻ Sơ Sinh (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) và Các 
Nguyên Nhân Gây Tử Vong Khác Đối Với Trẻ Sơ Sinh Có Liên Quan Đến Giấc Ngủ
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* Nên sử dụng cũi, nôi, nôi xách tay hoặc sân chơi có rào chắn theo 
các tiêu chuẩn an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC, 
Consumer Product Safety Commission). Để biết thông tin về an toàn cũi, 
hãy liên hệ với CPSC theo số 1-800-638-2772 hoặc http://www.cpsc.gov.

Cung cấp bởi Safe to Sleep®

https://safetosleep.nichd.nih.gov


