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Tuân Theo Hướng Dẫn Y Tế 
Công Cộng Của CDC, Tiểu 
Bang và Địa Phương 

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng 
Ngừa Dịch Bệnh (CDC), COVID-19 
chủ yếu lây lan qua không khí. Nguy 
cơ nhiễm vi-rút khi chạm vào bề mặt 
bị ô nhiễm được cho là thấp. 

 
 

 
 
 
Làm Sạch Các Bề Mặt 
Bằng Xà Phòng và Nước 

Làm sạch thông thường bằng xà 
phòng và nước giảm nguy cơ lây 
lan COVID-19 bằng cách loại bỏ vi 
trùng và bụi bẩn khỏi các bề mặt. 
Trong hầu hết các tình huống, làm 
sạch cũng đủ để giảm cơ nguy. 

Cẩn Thận Khi Sử Dụng 
Thuốc Khử Trùng Xung 
Quanh Những Người Bị 
Hen Suyễn 

Thuốc khử trùng có thể kích hoạt cơn 
hen suyễn. Nếu bạn bị hen suyễn, bạn có 
thể cần phải thực hiện các biện pháp 
thận trọng hơn như tránh những khu 
vực có người đang làm sạch và khử 
trùng hoặc đảm bảo không gian được 
thông gió tốt. 

 
 

Hãy Cẩn Thận Với Hoạt Động 
Tạo Sương Mù, Xông Khói, và 
Xịt Thuốc Tĩnh Điện hoặc 
Bình Diện Rộng 

Đảm bảo rằng nhãn sản phẩm của bạn 
bao gồm các chỉ dẫn cho phương pháp 
áp dụng. Thực hiện theo tất cả các chỉ 
dẫn, bao gồm cả các biện pháp phòng 
ngừa. Nếu một sản phẩm không được 
gắn nhãn cho các phương pháp ứng 
dụng này, thì việc sử dụng sản phẩm 
theo cách đó có thể gặp rủi ro hoặc 
không hiệu quả. 

Không Yêu Cầu Trẻ Em hoặc 
Học Sinh Tự Bôi Thuốc Khử 
Trùng 

Thuốc khử trùng là các công cụ rất 

mạnh 
để kiểm soát sự lây lan của dịch 
bệnh, và chúng có thể gây hại cho 
sức khỏe của trẻ em nếu được sử 
dụng hoặc cất giữ không đúng cách. 
Trẻ em và học sinh không nên tự bôi 
thuốc khử trùng, và nên để thuốc này 
xa tầm tay trẻ em. 

 
 

Đừng Bỏ Qua Chỉ Dẫn 
Trên Nhãn 

Nếu bạn không tuân theo các chỉ 
dẫn trên nhãn, các sản phẩm khử 
trùng có thể không hiệu quả hoặc 
không an toàn. Không bôi chất khử 
trùng lên da, thú vật nuôi hoặc thực 
phẩm. Không pha loãng chất khử 
trùng hoặc trộn chúng với các hóa 
chất khác trừ khi nhãn hiệu yêu cầu 
bạn làm như vậy. Đừng nghĩ rằng 
liều lượng gấp đôi sẽ làm được gấp 
đôi công việc. 

 

 

Sử Dụng Chất Khử Trùng Đã 
Đăng Ký EPA Phù Hợp với Chỉ 
Dẫn Trên Nhãn 

Thuốc khử trùng làm giảm nguy cơ 
lây lan COVID-19 bằng cách sử dụng 
hóa chất để diệt vi trùng. Sử dụng 
chất khử trùng ở các bề mặt có 
nhiều người chạm vào khi bạn biết 
hoặc nghi ngờ ai đó xung quanh 

bạn bị bệnh do COVID-19. 

Hãy Cẩn Thận 
Với Đèn UV hoặc Máy 
Tạo Khí Ôzôn 

Đèn UV hoặc máy tạo khí Ôzôn có 
thể có rủi ro hoặc không hiệu quả. 
EPA không thể xác minh nếu hoặc 
khi nào thích hợp để sử dụng các 
thiết bị này. Xem hướng dẫn tại: 
go.usa.gov/xHckJ 

Không Sử Dụng Thuốc Khử 
Trùng Nào Chưa Đăng Ký 

Nếu một sản phẩm nói rằng nó tiêu 
diệt SARS-CoV-2 (COVID-19), nhưng 
lại không có số đăng ký EPA, nó có 
thể không an toàn hoặc hiệu quả. 
Luật liên bang yêu cầu chất khử 
trùng phải được đăng ký với EPA. 

 

Để biết các hướng dẫn về sức khỏe công cộng của CDC, hãy truy cập: go.usa.gov/xHc8q 
Để biết thông tin về các chất khử trùng, hãy truy cập: epa.gov/coronavirus Tháng Tư 2021 


