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Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc

Chuẩn bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất:
- Xe chuyên dụng; xô đựng nước sạch, hóa chất; bao đựng 
chất thải, tải lau, khăn lau sạch, cây lau, bàn chải cọ rửa, 
kẹp gắp vật sắc nhọn, xẻng hót rác.
- Phương tiện phòng hộ cá nhân (PHCN): Khẩu trang, áo 
choàng/tạp dề kháng thấm, găng tay dài, ủng khi cần/
- Hóa chất khử khuẩn chứa Clo hoạt tính nồng độ 0,1%, 
0,5% hoặc các hóa chất khử khuẩn được cấp phép của Bộ 
Y tế, chất tẩy rửa thông thường, dung dịch vệ sinh tay.

Làm sạch bằng chất tẩy rửa 
thông thường. 

Lau khử khuẩn bằng dung dịch Clo hoạt tính 
0,1%, hoặc hóa chất khử khuẩn được cấp 
phép của Bộ Y tế, để hóa chất tiếp xúc với bề 
mặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Tùy theo loại hóa chất được 
sử dụng, lau lại bề mặt bằng 
khăn ẩm sạch theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.  

Lau theo đường zíc zắc từ 
trên xuống dưới, từ vùng 
sạch nhất đến vùng kém 
sạch.

Mang phương tiện PHCN. Thu gom chất thải 
trên bề mặt vào 
thùng túi thu gom 
chất thải lây nhiễm  
và lau ẩm bề mặt.
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QUY TRÌNH VỆ SINH BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG KHU CÁCH LY 
NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2

NƯỚC SẠCH

Lau khử khuẩn theo trình tự:

BƯỚC 3 

Chia khu vực sàn lau 
làm hai, có biển báo 
chống trơn trượt, ướt.

BƯỚC 6 

Thu gom dụng cụ, cô lập 
tải lau chuyển xuống nhà 
giặt để làm sạch và khử 
khuẩn.

BƯỚC 7

Tháo bỏ phương tiện PHCN ngay 
sau khi kết thúc công việc.

LƯU Ý: 

Thay tải sạch sau mỗi lần lau 
20 m2 đối với phòng bệnh và 
10 m2 đối với phòng phẫu 
thuật hoặc thay ngay khi thấy 
tải bẩn, không giặt lại tải đã lau 
trong các xô.

Chỉ phun khử khuẩn đối với 
những khu vực không thể lau 
được và khi không có người 
bệnh.

Lau 2 lần/ngày và khi cần. Khi đổ máu và dịch sinh học, sử dụng quy 
trình xử lý đổ máu và dịch với nồng độ Clo 
hoạt tính 0,5%.
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Chất thải lây nhiễm


