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COVID-19 lan truyền bởi virus thông qua các giọt hô hấp và có thể sống trên các bề 
mặt tiếp xúc trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày. Bằng cách sử dụng đúng sản 
phẩm và vệ sinh thường xuyên, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt virus, giúp giảm 
đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Sau đây là 5 bước để đảm bảo nơi làm việc của bạn luôn sạch sẽ và 
được khử trùng:

Bước 1: Xác định các bề mặt có nhiều người thường xuyên chạm vào tại nơi 
làm việc của bạn, chẳng hạn như chỗ ngồi, tay nắm cửa, công tắc đèn, nút thang 
máy, điện thoại, vòi nước hoặc quầy hàng. Tần suất có người chạm vào càng cao 
thì càng cần phải lau thường xuyên hơn, tối thiểu là phải lau hàng ngày. Khi nghi 
ngờ, hãy cứ lau sạch!

Bước 2: Bảo đảm luôn đeo găng tay khi làm sạch và khử trùng. 

Bước 3: Bạn cần làm sạch những vết bẩn rõ ràng trên bề mặt trước khi khử 
trùng.  

Bước 4: Khử trùng tất cả các bề mặt cứng bằng chất khử 
trùng được EPA phê chuẩn, hoặc bằng dung dịch thuốc  
tẩy có hàm lượng 1/3 chén thuốc tẩy trong một gallon  
nước. Điều quan trọng là phải bắt đầu làm sạch từ trên  
xuống dưới để tránh nhiễm bẩn chéo. 

Bước 5: Tháo bỏ găng tay và rửa tay.    

Cùng với việc rửa tay thường xuyên, chúng ta  
có thể giảm nguy cơ lây lan dịch bệch bằng cách  
làm sạch định kỳ và thường xuyên tất cả các bề mặt.  

Bạn Có Biết? Làm sạch bề mặt bằng  
xà phòng và nước sẽ 

giảm vi trùng và bụi bẩn. 
Khử trùng sẽ tiêu diệt vi trùng trên bề mặt.
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