VIETNAMIEN / VIETNAMESE

BỆNH CORONAVIRUS (COVID-19)

LÀM SẠCH VÀ TẨY TRÙNG CÁC CHỖ CÔNG CỘNG
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách làm sạch và khử trùng các cơ sở
công cộng, như trường học, trường đại học, thư viện công cộng, viện bảo
tàng, phương tiện chuyên chở công cộng, nhà ở tập thể và nơi làm việc.

DIN 00000000
NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT ĐIỀU
Bề mặt chạm tay vào thường xuyên rất có thể bị nhiễm trùng. Các bề mặt đó
gồm tay nắm cửa, tay vịn, nút thang máy, công tắc đèn, tay nắm tủ, tay nắm vòi
nước, bàn, mặt quầy và thiết bị điện tử.
Vẫn chưa biết virus gây ra COVID-19 có thể sống bao lâu trên các bề mặt, tuy
nhiên, bằng chứng mới đây cho thấy nó có thể sống trên các đồ vật và bề mặt
từ vài giờ đến vài ngày.
CHỌN MỘT SẢN PHẨM LÀM SẠCH VÀ TẨY TRÙNG
Khi làm sạch các nơi công cộng, hãy chọn các sản phẩm vừa làm sạch vừa khử
trùng (ví dụ: dung dịch tẩy rửa khử trùng trộn sẵn mua tại cửa hàng và / hoặc
khăn lau khi có).
Các sản phẩm tẩy rửa loại bỏ vi trùng, bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt bằng xà
phòng (hoặc chất tẩy rửa) và nước. Làm sạch không nhất thiết tiêu diệt vi
trùng, nhưng bằng cách loại bỏ chúng, làm giảm số lượng của vi trùng và và
giảm nguy cơ lây nhiễm.
Các sản phẩm khử trùng diệt vi trùng trên bề mặt bằng hóa chất.
Chỉ sử dụng các sản phẩm khử trùng bề mặt cứng đã được chấp thuận có Mã
số Nhận dạng Thuốc (DIN). DIN là một số gồm 8 chữ số được cấp bởi Bộ Y tế
Canada để xác nhận sản phẩm khử trùng được chấp thuận và an toàn khi sử
dụng ở Canada.
TẠO MỘT THỂ THỨC LÀM SẠCH
Người làm việc tại các các cơ sở cộng đồng nên đặt ra hay xem lại các thể thức
và quy trình làm sạch các nơi công cộng. Điều này sẽ giúp xác định nơi cần cải
tiến hoặc cần làm sạch thêm.
Đọc và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để sử dụng an toàn các sản phẩm
tẩy rửa và khử trùng (ví dụ: đeo găng tay, dùng ở nơi thông thoáng, cho đủ thời
gian tiếp xúc để chất khử trùng diệt vi trùng tùy theo sản phẩm được dùng).
Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dùng chất khử trùng tay có cồn sau khi
tháo găng tay.
Dùng các phương pháp làm sạch ẩm như vải sạch ẩm và / hoặc cây lau ướt.
Đừng phủi bụi hoặc quét, làm như vậy sẽ làm các giọt virus bay vào không khí.

Các vật dụng làm sạch dùng một lần bị nhiễm (như: đầu lau, vải) phải được bỏ
vào thùng rác có lót trước khi bỏ đi cùng các chất thải thông thường. Các vật
dụng làm sạch có thể tái sử dụng có thể rửa bằng xà phòng giặt thông thường
và nước nóng (60-90°C).
Làm sạch và khử trùng bề mặt mà mọi người thường hay chạm vào
Ngoài việc vệ sinh thường lệ, các bề mặt thường có người chạm tay vào nên
được làm sạch và khử trùng thường xuyên hơn, và khi thấy bẩn.
Các chỗ chung như nhà bếp và phòng tắm cũng nên được làm sạch thường
xuyên hơn.
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ GÓP PHẦN VÀO VIỆC NGĂN NGỪA COVID-19
LAN TRÀN.
MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VÀO TRANG MẠNG
Canada.ca/coronavirus
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