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Hướng dẫn Làm sạch Môi trường đối với COVID-19 của CDPHE  
Các Hộ Gia đình VÀ các Cơ sở Pháp quy 
 
Các hộ gia đình, nơi làm việc, và phương tiện 

Sở Y tế Cộng đồng và Môi trường Colorado đưa ra các khuyến nghị sau để làm sạch và tẩy trùng thường xuyên các bề 
mặt thường chạm vào để kiểm soát sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19. Hướng dẫn sau đây dựa trên Các Khuyến 
nghị Lâm thời dành cho các Hộ gia đình Hoa kỳ có trường hợp Nghi/Xác nhận nhiễm Bệnh Coronavirus 2019. 
 
Theo CDC, sự lây bệnh COVID-19 tới người từ bề mặt nhiễm virus chưa được ghi nhận. Sự lây lan của coronavirus qua 
các giọt bắn hô hấp xảy ra thường xuyên hơn rất nhiều. Bằng chứng hiện tại cho thấy COVID-19 có thể vẫn sống sau 
nhiều giờ hay nhiều ngày trên các bề mặt làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Việc làm sạch các bề mặt có thể nhìn thấy vết 
bẩn và sau đó là tẩy trùng là cách tốt nhất đề phòng ngừa COVID-19 và các bệnh về hô hấp do virus gây ra khác trong các 
hộ gia đình và cộng đồng. 
 

● Làm sạch nghĩa là loại bỏ các vi trùng, đất, và các chất bẩn khỏi bề mặt. Làm sạch không giết chết vi trùng, 
nhưng qua việc loại bỏ chúng, hạ thấp số lượng và nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. 

● Tẩy trùng nghĩa là sử dụng hóa chất để giết vi trùng trên các bề mặt. Quy trình này không nhất thiết làm sạch các 
bề mặt bẩn hay loại bỏ vi trùng, nhưng bằng cách giết chết vi trùng trên bề mặt sau khi làm sạch, có thể hạ thấp 
hơn nữa nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. 

Cách để làm sạch và tẩy trùng các bề mặt 
● Đeo găng tay dùng một lần khi làm sạch và tẩy trùng các bề mặt. Cần vứt bỏ găng tay sau khi làm sạch. Nếu quý 

vị dùng găng tay sử dụng nhiều lần, găng tay đó cần được dành riêng để làm sạch và tẩy trùng các bề mặt cho 
bệnh COVID-19 và không được dùng cho các mục đích khác. Rửa sạch tay ngay sau khi tháo găng tay. 

● Nếu các bề mặt bị bẩn, chúng cần được làm sạch bằng bột giặt hay xà phòng và nước trước khi tẩy trùng. 
● Để tẩy trùng, các dung dịch nước tẩy gia dụng pha loãng, các dung dịch cồn chứa ít nhất 70% độ cồn, và hầu hết 

các chất tẩy trùng gia dụng thông thường có đăng ký với EPA sẽ có hiệu quả.  Tham khảo hướng dẫn của nhà sản 
xuất đối với các sản phẩm làm sạch và tẩy trùng mà quý vị sử dụng. 

● Có thể sử dụng các dung dịch nước tẩy gia dụng pha loãng nếu dung dịch đó là phù hợp với bề mặt đó. Làm theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất đối với việc pha trộn, bôi và thông khí phù hợp. Kiểm tra để đảm bảo là sản phẩm 
chưa bị quá hạn sử dụng. Không bao giờ trộn chất tẩy gia dụng với ammonia hay các chất thanh tẩy khác. Chất 
tẩy gia dụng chưa hết hạn sử dụng sẽ có hiệu quả chống lại coronavirus nếu được pha loãng đúng cách. 

○ Chuẩn bị một dung dịch tẩy bằng cách trộn: 
■ 5 thìa súp (1/3 cốc) nước tẩy cho mỗi gallon nước. Đây là "công thức tiêu chuẩn," hãy nhớ kiểm 

tra nhãn sản phẩm vì thuốc tẩy có các nồng độ khác nhau. 
■ 4 thìa cà phê nước tẩy mỗi quart nước 

○ Các sản phẩm được EPA phê duyệt đối với các mầm bệnh do virus mới xuất hiện được cho là có hiệu quả 
chống lại COVID-19 dựa trên dữ liệu đối với các loại virus khó diệt. Làm theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất đối với tất cả các sản phẩm dành cho làm sạch và tẩy trùng (ví dụ như nồng độ, cách bôi và thời gian 
tiếp xúc, v.v.). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html#background
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html#background


● Đối với các bề mặt mềm (có thể thẩm thấu) như sàn thảm, thảm trải, và khăn trải, hãy loại bỏ các vết bẩn có thể 
nhìn thấy, nếu có, và làm sạch bằng chất tẩy rửa phù hợp cho loại bề mặt đó. Sau khi làm sạch: 

○ Giặt đồ vật phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt các đồ vật bằng chế độ nước 
ấm nhất có thể đối với đồ vật đó và sấy khô chúng hoàn toàn, hoặc 

● Sử dụng các sản phẩm được EPA phê duyệt để diệt các loại mầm bệnh do virus mới xuất hiện (có các ví dụ tại 
đường link này) phù hợp với các bề mặt có thể thẩm thấu. 

Cách để làm sạch và tẩy trùng quần áo, khăn, và đồ vải lanh 

● Đeo găng tay dùng một lần khi chạm vào quần áo bẩn từ một người bị ốm và vứt bỏ găng tay sau mỗi lần sử 
dụng. Nếu quý vị dùng găng tay sử dụng nhiều lần, găng tay đó cần được dành riêng để làm sạch và tẩy trùng các 
bề mặt cho bệnh COVID-19 và không được dùng cho các mục đích gia dụng khác. Rửa sạch tay ngay sau khi tháo 
găng tay. 

○ Nếu không đeo găng tay khi cầm, chạm vào quần áo bẩn, hãy rửa tay sau đó. 
○ Nếu có thể, không nên lắc, vẩy quần áo bẩn. Việc này sẽ giảm thiểu khả năng phát tán virus qua không 

khí. 
○ Giặt đồ vật phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt các đồ vật bằng chế độ nước 

ấm nhất có thể đối với đồ vật đó và sấy khô chúng hoàn toàn. Quần áo bẩn từ một người bị ốm có thể 
được giặt cùng với đồ của những người khác. 

○ Làm sạch và tẩy trùng các giỏ đựng quần áo theo hướng dẫn ở trên đối với các bề mặt. Nếu có thể, hãy 
cân nhắc đặt một túi lót trong giỏ mà có thể vứt bỏ hoặc giặt sạch. 

Các cơ sở pháp quy: trường học, cơ sở giữ trẻ, nơi bán lẻ đồ thực phẩm và các cơ sở công cộng 
Hướng dẫn sau đây được thiết kế để làm rõ việc làm sạch, vệ sinh, và tẩy trùng đúng cách các bề mặt trong các cơ sở pháp 
quy như trường học, cơ sở giữ trẻ, nơi bán lẻ đồ thực phẩm và các cơ sở công cộng. 
 

● Làm sạch nghĩa là loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn hay loại bỏ đất bẩn và mảnh vụn bằng cách hút bụi hay cọ và rửa 
bằng xà phòng và nước. 

● Tẩy trùng nghĩa là loại bỏ hầu hết hoặc tất cả các mầm bệnh. Việc này thường được hoàn thành trong các cơ sở 
này bằng cách sử dụng các dung dịch hóa chất lỏng như hỗn hợp thuốc tẩy gia dụng và nước. 

● Vệ sinh không mạnh bằng tẩy trùng, nhưng vẫn loại bỏ được nhiều mầm bệnh, nhưng an toàn để sử dụng trên các 
bề mặt dùng để chuẩn bị đồ ăn.  

 
 
Hướng dẫn cụ thể cho các trường học 
Các trường học cần làm sạch và tẩy trùng các bề mặt hay chạm vào như thường lệ trong trường hợp tỷ lệ mắc cúm và các 
bệnh truyền nhiễm về hô hấp tăng cao. Tuy nhiên, ở bếp và các khu vực chuẩn bị đồ ăn, các trường cần làm vệ sinh các bề 
mặt tiếp xúc với thực phẩm như thường lệ, và tất nhiên cần tuân theo hướng dẫn về việc cho nhân viên bị ốm nghỉ, rửa tay 
đúng cách và thường xuyên cũng như vệ sinh đường hô hấp, áp dụng với tất cả các cơ sở.  
 
Hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giữ trẻ 
Ở các cơ sở giữ trẻ, chúng tôi khuyến nghị việc làm sạch và vệ sinh thường xuyên bếp và các khu vực chủ yếu sử dụng để 
chế biến thực phẩm và chuẩn bị bình sữa. Chúng tôi khuyến nghị làm sạch và tẩy trùng các bề mặt thường chạm vào. Nếu 
các đồ chơi mà trẻ em có thể cho lên miệng hoặc mặt bàn được sử dụng cho các bé ăn được tẩy trùng, chúng cần được xối 
sạch và để khô tự nhiên trước khi sử dụng hay đưa lại cho các bé sử dụng.  
 
Hướng dẫn cụ thể cho các nhà hàng 
Các nhà hàng và các cơ sở bán lẻ thực phẩm khác cần tiếp tục làm sạch và làm vệ sinh thường xuyên các bề mặt chuẩn bị 
đồ ăn trong bếp và các khu vực cất trữ thực phẩm khác. Chúng tôi khuyến nghị làm sạch và tẩy trùng thường xuyên các bề 
mặt thường chạm vào trong khu vực ăn và phục vụ khách hàng.  

https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


 
Hướng dẫn cụ thể cho các khách sạn 
Việc làm sạch các phòng ở khách sạn và các cơ sở công cộng khác đã dùng để phục vụ người được xác nhận bị nhiễm 
bệnh hay người bị cách ly, tách riêng cần tuân theo hướng dẫn được CDC khuyến nghị cho việc kiểm soát môi trường 
(xem phần Chăm sóc Môi trường dưới đây) ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm việc tẩy trùng tất cả các bề mặt 
thường chạm vào và giặt tất cả đồ vải lanh theo thường lệ.  
 
Chăm sóc Môi trường 
Thông tin dưới đây đã được sửa đổi cho phù hợp. Hướng dẫn đầy đủ có ở đường link 
này:https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html 
 
Khuyến nghị:  

● IV.F.1. Thiết lập các chính sách và quy trình để làm sạch thường xuyên và làm sạch tập trung đối với các bề mặt 
môi trường theo mức độ tiếp xúc với bệnh nhân và độ bẩn. (II) 

● IV.F.2. Làm sạch và tẩy trùng các bề mặt dễ bị dính mầm bệnh, bao gồm các bề mặt gần với bệnh nhân (ví dụ, tay 
vịn cạnh giường, bàn ăn trên giường) và các bề mặt thường chạm vào trong môi trường chăm sóc bệnh nhân (ví 
dụ như tay nắm cửa, các bề mặt trong và quanh nhà vệ sinh trong phòng của bệnh nhân) theo lịch thường xuyên 
hơn so với các bề mặt khác (ví dụ các bề mặt nằm ngang ở phòng đợi) (IB) 

● IV.F.3. Dùng các chất tẩy rửa có đăng ký với EPA có hoạt chất giết vi trùng chống lại các mầm bệnh dễ làm 
nhiễm bẩn môi trường chăm sóc bệnh nhân. Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (IB/IC) 

● IV.F.5. Bổ sung các thiết bị điện tử dùng nhiều lần vào các chính sách và quy trình để ngăn nhiễm bẩn và để làm 
sạch và tẩy trùng, đặc biệt là các đồ được bệnh nhân sử dụng, đồ được sử dụng trong khi chăm sóc bệnh nhân, và 
thiết bị di động được đưa vào và đưa ra khỏi phòng bệnh nhân thường xuyên (ví dụ như hàng ngày) (IB) 

● IV.F.5.a. Không khuyến nghị sử dụng tấm phủ có thể gỡ ra hay bàn phím có thể rửa. (Vấn đề chưa được giải 
quyết) 

 
Các khuyến nghị này cung cấp thông tin bổ sung cho những khuyến nghị chung về làm sạch và tẩy trùng đã được Sở cung 
cấp và phù hợp với US FDA. Điều quan trọng cần lưu ý là cần tuân theo hướng dẫn có trên nhãn sản phẩm đối với tất cả 
các sản phẩm về vệ sinh và tẩy trùng, các chất làm vệ sinh phải được đăng ký với EPA và các chất tẩy trùng phải được 
đăng ký với EPA và phải đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện (có hiệu quả chống lại Salmonella choleraesuis (đường ruột), 
Staphylococcus aureus, và Pseudomonas aeruginosa)  

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html
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