
Nên làm gì 
nếu con qua 
đời ở nhà

Tờ dữ liệu này giải thích nên làm gì sau khi con quý vị qua đời nếu trước đó quý vị 
chăm sóc con ở nhà. Điều quan trọng là nên chuẩn bị cho những việc cần xảy ra và có 
sự hỗ trợ của người thân yêu trong lúc này. 

Sau khi con qua đời, quý vị không cần vội vàng làm bất cứ 
việc gì. Nếu muốn, quý vị có thể ở bên cạnh con một thời 
gian trước khi gọi ai khác. Khi nào quý vị và gia đình đã 
sẵn sàng, quý vị cần gọi toán chăm sóc, những người đã 
hỗ trợ mình ở nhà để cho họ biết là con đã qua đời. Quý 
vị cần có chi tiết liên lạc của toán chăm sóc để có thể liên 
lạc một người nào đó sau giờ làm việc nếu cần. Cha mẹ 
thường hỏi là họ có cần thông báo cảnh sát hay không khi 
con họ mất. Thông thường không cần thiết làm việc này vì 
cái chết của trẻ là điều dự kiến trước và do một căn bệnh 
ngày càng nặng.

Một chuyên viên y tế sẽ đến nhà quý vị để chứng nhận 
bằng văn bản là con quý vị đã chết. Thư hoặc giấy tờ này 
sau đó được trao cho công ty mai táng. Công ty mai táng 
có thể liên lạc bác sĩ của quý vị để lấy giấy chứng chính 
thức của bác sĩ sau này. 

Khi quý vị đã sẵn sàng, công ty mai táng sẽ đến nhà quý 
vị. Một số gia đình muốn giữ con của họ ở nhà lâu nhất có 
thể trước đám tang. Hãy nói chuyện với công ty mai táng 
về các lựa chọn cho việc giữ con ở nhà nếu đây là điều quý 
vị muốn làm.   

Các công ty mai táng thường rất linh động và sẽ đến nhà 
vào giờ nào phù hợp cho quý vị. Họ cũng trực 24 trên 24, 
nhưng có thể tính thêm phí nếu làm việc ngoài giờ làm 
việc bình thường.

Điều quan trọng là các gia đình cần có sự chuẩn bị cho 
những gì xảy ra khi công ty mai táng đến nhà. Ví dụ, đặt 
người quá cố vào một cái túi, trước khi đặt họ lên cáng 
và mang ra xe là chính sách của một số công ty mai táng 
nhằm tuân thủ với các Điều lệ Sức Khỏe và An Toàn Nơi 
Làm Việc. Nếu trường hợp này xảy ra, quý vị có thể yêu 
cầu để mở túi khi con được mang ra khỏi nhà. Một cách 
khác là cho một ai đó bế cháu ra xe của công ty mai táng 
rồi mới đặt cháu lên cáng. Tôn trọng sự riêng tư cũng sẽ 
được tính đến đó là công ty mai táng đậu xe gần lối vào 
nhà của quý vị. 

Có thể quý vị muốn đắp chăn của trẻ cho em hoặc muốn 
cháu ra đi với một món đồ chơi cháu ưa thích nhất. Những 
món đồ đặc biệt này có thể được công ty mai táng cất giữ 
cho quý vị. Khi đến lúc phải giao con qua cho công ty mai 
táng có thể quý vị sẽ cảm thấy vô cùng xúc động. Quan 
trọng là được sự hỗ trợ của một người thân yêu trong lúc 
này.

Nếu muốn, quý vị có thể thăm con tại nhà quàn trước 
đám tang. Hãy nói chuyện với công ty mai táng nếu đây là 
điều quý vị muốn làm.
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What to do if your child dies at home (Vietnamese)

Palliative Care Australia is funded by the Australian Government  
Palliative Care Australia (Cơ quan Chăm sóc Giảm nhẹ Úc) được tài trợ bởi Chính phủ Úc

palliativecare.org.au/children

http://palliativecare.org.au/children

