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Vệ sinh tay.

Bước 1:

Lấy khẩu trang, đặt khẩu trang 
vào lòng bàn tay, úp khẩu trang 
vào sống mũi, miệng, phần có 
miếng kim loại ở phía trên mũi, 
để dây đeo thả tự do dưới bàn 
tay.

Bước 2:

Kiểm tra và chỉnh lại 
dây đeo nếu bị xoắn, 
vặn.

Dùng ngón trỏ và ngón giữa của 
hai tay đặt tại đỉnh sống mũi, ấn 
thanh kim loại sao cho vừa khít 
vùng mũi.

Úp nhẹ hai tay vào bề mặt ngoài của khẩu 
trang.
Thử nghiệm hít vào: hít vào từ từ, nếu khẩu 
trang ôm kín mặt, áp lực âm làm cho khẩu 
trang bám sát vào khuôn mặt, khẩu trang 
kín sẽ hơi xẹp và không có luồng khí lọt 
qua. Nếu khẩu trang không ôm kín mặt, 
không khí sẽ qua khe hở giữa khẩu trang 
và mặt, cần điều chỉnh lại độ căng của dây 
đeo và làm lại thử nghiệm hít vào. 

Thử nghiệm thở ra: thở ra mạnh, 
nếu khẩu trang ôm kín mặt, áp lực 
dương làm cho khẩu trang hơi 
phồng ra và không có luồng khí lọt 
vào. Nếu khẩu trang không ôm kín 
mặt, không khí sẽ qua khe hở giữa 
khẩu trang và mặt, cần điều chỉnh 
lại độ căng của dây đeo và làm lại 
thử nghiệm thở ra. 

Bước 5:

Kiểm tra độ kín của khẩu trang: Bước 6:

Tháo dây dưới bằng cách cầm vào phần dây 
sau đầu và nhấc qua khỏi đầu, sau đó tháo dây 
trên qua khỏi đỉnh đầu, nhẹ nhàng đưa khẩu 
trang khỏi mặt. Bỏ vào thùng rác thải đúng quy 
định.
Lưu ý: tránh để khẩu trang úp vào mặt và tránh 
tay chạm vào mặt trước khẩu trang khi tháo. 

Bước 1: Bước 3:
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Bước 3:

Kéo dây đeo trên vòng qua đầu, để giữ ở phía trên tai. Kéo dây đeo dưới vòng 
qua đầu, để giữ ở phía dưới tai. Lưu ý không để hai dây bắt chéo nhau ở sau 
đầu.

Bước 4:

                  VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNGCỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH            

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của:
Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc
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LƯU Ý

(Quyết định số 1341/QĐ-BYT ngày 24/05/2022 của Bộ Y tế)

Mang khẩu trang đúng chiều trên, dưới; đúng mặt trong, ngoài.
Không chạm tay vào mặt trong khẩu trang khi mang.
Đặt khẩu trang cẩn thận để che kín miệng và mũi.
Chỉnh gọng mũi và dây đeo để bảo đảm khẩu trang ôm sát sống mũi và khuôn mặt, không để không khí đi 
vào/ra qua khe hở giữa khẩu trang và mặt.
Tay không chạm vào mặt trước khẩu trang khi loại bỏ khẩu trang.
Sau khi loại bỏ hoặc bất cứ khi nào vô tình chạm vào khẩu trang đã sử dụng, cần làm sạch tay bằng dung 
dịch vệ sinh tay có chứa cồn hoặc rửa tay bằng xà phòng và nước.
Thay khẩu trang ngay khi thấy khẩu trang bị nhiễm bẩn hoặc bị ẩm/ướt, sau mỗi khi thực hiện thủ thuật 
sạch/vô khuẩn hoặc sau mỗi ca làm việc.
Không sử dụng lại khẩu trang đã qua sử dụng. 
Khi lấy khẩu trang mới: Kiểm tra để không có lỗi, lỗ hổng hoặc vết bẩn.
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Bước 2:


