
 
 

Hướng dẫn vệ sinh cơ sở cộng đồng dành cho bệnh COVID-19 

Hướng dẫn này dành cho trường học, trung tâm nhà trẻ, kinh doanh, trung tâm  

cộng đồng, và những chỗ không phải sở y tế mà được mọi người đi đến. 

 

Vệ sinh và khử trùng thường xuyên  
 

• Làm sạch trước để tẩy vi trùng và bụi bẩn. 

o Làm sạch tất cả bề mặt được thường xuyên sờ vào, như trạm làm việc, quầy, tay 

nắm cửa, và công tắc đèn. Dùng đồ làm vệ sinh được thường xuyên sử dụng ở 

những chỗ này. 

o Cung cấp khăn tay dùng một lần để bề mặt sử dụng thường xuyên được công 

nhân, học trò, hoặc nhân viên lau chùi sạch trước khi sự dụng mỗi lần. 

• Khử trùng bằng chất khử trùng được đăng ký với EPA mà thích hợp dành cho bề mặt. 

Thực hành theo phương hướng trên nhãn hiệu. 

o Ví dụ của chất khử trùng thích hợp có thể tìm được ở bit.ly/EPAproducts. 

• Đọc nhãn hiệu sản phẩm và hãy chắc chắn sử dụng sản phẩm vệ sinh cho an toàn và 

đúng đắn. Thực hành theo bất cứ lời chỉ dẫn nào trên sản phẩm như đeo găng tay hoặc 

cho không khí vào để cho chỗ thông gió. 

 

Vệ sinh và khử trùng người được nghi ngờ hoặc xác định bị nhiễm bệnh COVID-19 có đến 

cơ sở. 
 

• Đóng cửa khu vực được bệnh nhân sử dụng. Nhân viên vệ sinh nên làm sạch và khử 

trùng tất cả những khu vực được bệnh nhân sử dụng, bao gồm văn phòng làm việc, 

phòng tắm, khu vực khu vực thông dụng và đặc biệt là những bề mặt được thường xuyên 

sờ vào. 

• Mở cửa và cửa sổ bên ngoài để chỗ thông gió trong lúc làm vệ sinh. 

• Nếu như có thể, chờ đợi cho đến 24 giờ trước khi bắt đầu làm vệ sinh và khử trùng để 

giảm bớt cơ hội nhiễm của nhân viên vệ sinh. 
 

Trang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) dành cho nhân viên vệ sinh  
 

• Nhân viên vệ sinh nên sử dụng găng tay và áo choàng dùng một lần dành cho tất cả các 

cộng việc trong quá trình vệ sinh. 

o Thực hành theo chỉ dẫn của sản phẩm vệ sinh hoặc khử trùng của bạn để quyết 

định nếu bạn cần bất kì trang thiết bị bảo vệ khác nào. 

o Tháo găng tay và áo choàng ra cho cẩn thận để tránh bị ô nhiễm.  

• Rửa bàng tay bạn với xà bông và nước ngay lập tức sau khi tháo găng tay ra. 

• Báo cáo bất kì những vi phạm nào trong thiết bị bảo vệ cá nhân, như găng tay bạn bị rách 

cho giám sát viên biết. 

• Chủ nhân nên dạy nhân viên vệ sinh về những triệu chứng của bệnh COVID-19 và cung 

cấp chỉ dẫn về những gì phải làm nếu họ bị bệnh sau khi làm vệ sinh. 

http://bit.ly/EPAproducts

