
Mặc dù đeo găng tay được khuyến nghị cho một số hoạt động như lau rửa bằng hóa chất hoặc chăm 
sóc người bệnh, nhưng quý vị không nhất thiết phải đeo găng tay trong khi làm các công việc vặt 
hoặc thực hiện công việc hàng ngày. Trên thực tế, nếu không tuân thủ đúng các hướng dẫn, quý vị 
nhiều khả năng sẽ làm lây lan mầm bệnh thay vì bảo vệ được cho chính mình và người thân. 

Không Lây Lan Mầm Bệnh  

Ví dụ, đeo găng tay trong khi sử dụng giỏ hàng hoặc ATM chưa hẳn sẽ bảo vệ được quý vị khỏi 
vi-rút COVID-19. Khi quý vị làm những việc vặt, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là sử dụng 
dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn hoặc rửa tay regularmente con jabón durante 20 
segundos o más.

Vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy. 
Chà xát mạnh cả hai tay, đảm bảo chà xát tất cả bề mặt của bàn tay, giữa các ngón tay và dưới móng 
tay. Rửa sạch xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó lau khô tay bằng khăn sạch hoặc khăn giấy dùng 
một lần. Nếu quý vị sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, hãy chà xát ít nhất 15-20 giây hoặc cho đến 
khi tay khô. 

Quý vị cần phải luôn vệ sinh tay sạch sẽ trước khi đeo găng tay, khi thay găng tay và sau khi dùng 
tay che miệng lúc hắt hơi, ho hoặc xì mũi. 

Cân Nhắc Lại Các Lựa Chọn  

Một vài lý do quý vị nên cân nhắc lại việc đeo găng tay trong các hoạt động hàng ngày bình thường 
bao gồm: 

• Đeo găng tay có thể tạo ra cảm giác an toàn giả, khiến quý vị có tâm lý chủ quan và ít cẩn thận hơn 
so với bình thường trong việc vệ sinh bàn tay.

• Đeo hoặc sử dụng găng tay không đúng cách có thể dẫn đến nhiễm khuẩn chéo, điều này vô tình 
khiến quý vị trở thành người truyền mầm bệnh hoặc vi-rút cho người khác.  

Tôi Nên Đeo Găng Tay hay 
Chỉ Cần Rửa Tay?  

– xem tiếp ở mặt sau
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Tôi Nên Đeo Găng Tay, tiếp theo

• Sử dụng găng tay đúng cách yêu cầu quý vị phải thay găng tay 
thường xuyên khi thực hiện các công việc khác nhau.

Chăm Sóc Cho Thành Viên Gia Đình Bị Bệnh 

Một ngoại lệ đối với việc không sử dụng găng tay ở nhà áp dụng 
cho những người đang chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh. 
Trong trường hợp đó, quý vị nên sử dụng găng tay dùng một 
lần:  

• Để làm sạch hoặc khử trùng khu vực xung quanh người bệnh 
hoặc mọi bề mặt mà người bệnh chạm vào  

• Khi tiếp xúc với máu, phân hoặc chất dịch cơ thể như dịch 
nhầy, chất nôn hoặc nước tiểu. 

Sau đó, hãy thải bỏ găng tay vào thùng rác có lót túi bên trong 
và rửa sạch tay.  

Sử Dụng Găng Tay Tại Nơi Làm Việc  

Tại nơi làm việc, quý vị được khuyến khích sử dụng găng tay 
như một biện pháp phòng ngừa cho một số hoạt động cụ thể. 

Ví dụ, đeo găng tay khi sử dụng hóa chất tẩy rửa để khử trùng 
được coi là biện pháp thực hành an toàn nơi làm việc. Và trong 
ngành thực phẩm, quý vị có thể cần phải đeo găng tay khi xử 
lý thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã nấu chín hoặc thực 
phẩm đã sẵn sàng để ăn. Trong những trường hợp này, găng tay 
polyvinyl hoặc polyethylen là lựa chọn được ưa chuộng hơn so 
với găng tay latex.  

Nếu đeo găng tay tại nơi làm việc, quý vị nên thay đôi găng tay 
khác sau khi đi đổ thùng rác, lau sàn nhà hoặc lau mặt bàn. 
Khi thực hiện cùng một công việc, quý vị có thể sử dụng găng 
tay trong thời gian dài. Nhưng hãy nhớ thay găng tay thường 
xuyên, ít nhất bốn giờ một lần khi quý vị sử dụng liên tục. Khi 
quý vị chuyển đổi giữa các hoạt động khác nhau như nhận tiền 
và chuẩn bị thức ăn, hãy luôn thay găng tay. 

Nên Làm và Không 
Nên Làm  

Nếu quý vị chọn đeo găng tay, 
hãy đảm bảo: 

• Thải bỏ găng tay đúng cách. 

• Sử dụng loại găng tay bền, 
chất lượng cao để giảm thiểu 
sự cố găng tay bị rò rỉ hoặc bị 
rách. 

• Thay găng tay khi được chỉ 
định, bao gồm cả sau khi 
chạm vào vùng da hở bất kỳ.  

Khi đeo găng tay, không được:    

• Tái sử dụng hoặc giặt rửa 
găng tay. Hãy sử dụng một 
đôi găng tay mới. 

• Sử dụng găng tay bị hư hỏng 
hoặc có vết bẩn dễ dàng nhìn 
thấy. 

• Thay thế cách vệ sinh tay 
bằng găng tay, ví dụ như rửa 
tay bằng xà phòng và nước. 


