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Chia khu vực làm hai, có biển báo 
tránh trơn trượt, ướt trước khi lau vệ 

sinh sàn nhà, sảnh, cầu thang.

Không sử dụng phương tiện làm 
khuếch tán bụi trong quá trình làm 
vệ sinh (chổi quét, máy hút bụi).

Không nhúng khăn tải lau bẩn vào xô 
chứa dung dịch hoá chất.

Lau theo đường zíc zắc, từ trên xuống, 
từ trong ra ngoài và từ vùng sạch nhất 

đến vùng kém sạch.

Khi dùng hóa chất dạng phun hoặc xịt, hóa chất 
dạng xịt bề mặt nên xịt hóa chất vào giẻ lau sau 
đó lau; nếu lau nền nhà, xịt đến đâu lau đến đó. 

Không phun, xịt hóa chất khi có NB.

Lau khu vực sạch hơn trước, sau đó đến khu vực bị nhiễm khuẩn nhiều hơn: đầu tiên lau bề mặt 
đồ vật không thường xuyên chạm vào, sau đó lau bề mặt đồ vật thường xuyên chạm vào (Khi 
một bề mặt đồ vật đã được lau sạch, hãy thay mới khăn lau đã sử dụng bằng khăn khác hoặc 
mỗi tải lau nhà lau tối thiểu 20 m2 cho một lần sử dụng, sau đó thay tải mới).

Phương tiện phòng hộ cá nhân, 
đối với găng tay, cần có loại găng 
tay cao su, dài đến gần khuỷu 
tay. Tạp dề không thấm nước khi 
vệ sinh khu vực có nước, ủng 
cao su khi vệ sinh khu vực nhà 
vệ sinh, khu có nước, dịch.

Giẻ lau sạch bề mặt và 
tải lau nhà chuyên cho 
khu vực sàng lọc và cách 
ly, cây lau nhà, xô chứa 
hóa chất, xô chứa nước 
sạch, xô gom tải bẩn.

Quy trình thực hiện, bảng 
hướng dẫn pha hóa chất trên 
xe để phương tiện vệ sinh, 
khử khuẩn môi trường.

Hóa chất làm sạch và khử 
khuẩn có Clo hoạt tính nồng độ 
0.1% hoặc các hóa chất diệt 
khuẩn thích hợp khác được Bộ 
Y tế cấp phép.

Xà phòng rửa tay.

CLO 
0,5%

DUNG DỊCH

Loại bỏ rác, bụi, chất bẩn nhìn thấy bằng 
mắt thường trước khi làm sạch, khử khuẩn 
bề mặt. Không thu gom vật sắc nhọn bằng 

tay thường, dùng kẹp gắp vật sắc nhọn.

Dung dịch khử khuẩn bề 
mặt có Clo hoạt tính 0,5% 
hoặc các hóa chất khử 
khuẩn khác được Bộ Y tế 
cấp phép cho vệ sinh bề 
mặt có đám máu, dịch, chất 
nôn, chất bài tiết. 


