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Làm sạch và khử trùng các bề mặt “chạm vào nhiều”, bao 
gồm tay nắm cửa, tay cầm, mặt bàn, nút thang máy, có thể 
giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch COVID-19. 
Khi làm sạch…
• Hãy mang găng tay.  
• Luôn tuân theo các hướng dẫn trên nhãn hiệu. 
• KHÔNG BAO GIỜ pha trộn các hóa chất làm sạch với nhau. 
   Việc này có thể tạo ra các loại khí độc hại.  
•Ngăn chặn hóa chất tiếp xúc với thực phẩm trong khi làm sạch.  

Cách tốt nhất để phòng bệnh là tránh tiếp xúc với loại virus này. Tiếp tục thực hành giãn 
cách xã hội (vật chất), đeo khẩu trang để bảo vệ người khác và rửa tay thường xuyên. 

Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào  For more information, visit www.bphc.org. 

Để làm sạch các vật liệu xốp 
mềm, như khăn, quần áo, khăn 
trải giường, đồ chơi bằng vải 
mềm (tức là, thú nhồi bông):

1. Nếu vật dụng có thể giặt bằng
    máy, hãy giặt thả lỏng trong
    máy giặt hoặc bỏ trong túi lưới.  
2. Rửa bằng nước nóng và chất
     tẩy có chứa chất tẩy màu an toàn.  
3. Sấy khô ở nhiệt độ cao. 
4. Một người làm vệ sinh chuyên
     nghiệp có thể giúp đỡ làm sạch
     những vật dụng không thể giặt
     bằng máy.

Làm sạch các bề mặt không xốp cứng gồm một quy trình 4 bước. 
Bề mặt không xốp cứng bao gồm: thép không rỉ, sàn nhà, bề mặt 
bếp, mặt bàn, bàn, ghế, bồn rửa, nhà vệ sinh, lan can, tấm công 
tắc đèn, tay nắm cửa, đồ chơi kim loại / nhựa, bàn phím máy tính, 
dụng cụ điều khiển từ xa, thiết bị giải trí. 

Các vật dụng quá lớn không 
thể giặt bằng máy (thảm, đồ 
nội thất, v.v.) có thể được làm 
sạch bằng hơi nước hoặc làm 
sạch chuyên nghiệp.

1. Làm sạch bằng chất tẩy rửa bề mặt chung hoặc xà phòng và 
    nước để loại bỏ tất cả bụi bẩn có thể nhìn thấy và lau sạch bằng
    vải hoặc khăn giấy.  
2. Sử  dụng chất khử trùng được EPA chấp thuận. Để diệt virus hiệu
    quả, bảo đảm để bề mặt ướt với chất khử trùng trong ít nhất 10
    phút trước khi lau bằng khăn sạch. 
3. Dùng nước rửa sạch và để cho bề mặt khô ráo. Rửa sạch bằng
    nước đặc biệt quan trọng nếu bề mặt nằm trong khu vực 
    chuẩn bị thực phẩm. 
4. Tháo găng tay và bỏ vào thùng rác  Hãy rửa tay sau 
     khi tháo găng tay.  


