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KHỬ TRÙNG

PHẢI KHỬ TRÙNG NHỮNG DỤNG CỤ NÀO?
Bất kỳ dụng cụ nào chạm vào khách hàng cũng phải được khử trùng trước khi có thể được sử dụng trên một 
người khác. Nếu không thể khử trùng dụng cụ đó (chẳng hạn như tấm bột mài, băng đeo cổ, tấm cotton, v.v.), 
phải vứt bỏ nó ngay sau khi sử dụng. Khăn, các tấm vải, áo choàng, v.v. phải được giặt trước khi được sử dụng 
trên một người khác.

CÁCH KHỬ TRÙNG:
•	 LOẠI BỎ — tất cả các mảnh vụn nhìn thấy được.

•	 GIẶT/RỬA — bằng xà phòng hoặc chất tẩy và nước. Nếu cần, hãy sử dụng bàn chà để loại bỏ bất kỳ vật lạ 
nào.

•	 XẢ* — bằng nước sạch.

•	 LAU KHÔ — bằng khăn giấy mới sạch sẽ. Điều này là quan trọng để dung dịch khử trùng không bị pha 
loãng.

•	 NHÚNG — nhúng dụng cụ vào chất khử trùng có đăng ký với EPA được sử dụng theo hướng dẫn của hãng 
sản xuất. Dụng cụ phải được nhúng hẳn vào chất khử trùng. 

Sử dụng chất khử trùng có đăng ký với EPA, được trộn đúng cách, có hoạt tính diệt khuẩn, diệt virút và diệt 
nấm đã được chứng minh. Dung dịch khử trùng phải được trộn và lúc nào cũng có sẵn để sử dụng. 

Các chất khử trùng phải được bảo hiểm tại mọi thời điểm và thay đổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc 
khi nó là mây hoặc có chứa các mảnh vụn. Bình chứa phải được dán nhãn“Dung Dịch Khử Trùng”.

•	 ĐEO — găng tay bảo vệ hoặc sử dụng kẹp khi lấy các dụng cụ ra khỏi chất khử trùng.

•	 LAU KHÔ — bằng khan giấy sạch.

•	 BẢO QUẢN — Tất cả các dụng cụ đã khử trùng phải được chứa trong một nơi kín, sạch sẽ và cũng được dán 
nhãn “Sạch” hoặc “Được Khử Trùng”.  Không được đặt các dụng cụ đã khử trùng vào thùng chứa, túi hoặc giá 
đỡ chưa được khử trùng. 

(Lật Sang Trang Để Biết Thêm Thông Tin)
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Disinfection

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẨY TRÙNG KÉO CẮT:
•	 LOẠI BỎ — tất cả các mảnh vụn nhìn thấy được.

•	 GIẶT/RỬ — bằng xà phòng hoặc chất tẩy và nước. Nếu cần, hãy sử dụng bàn chà để loại bỏ bất kỳ vật lạ nào.

•	 XẢ* —  bằng nước sạch.

•	 PHUN HOẶC WIPE — Phun hoặc lau bằng dung dịch khử trùng có đăng ký với EPA  sát trùng, bactericidal, 
fungicidal and virucidal,được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

•	 BẢO QUẢN — Tất cả các dụng cụ đã khử trùng phải được chứa trong một nơi kín, sạch sẽ và cũng được dán 
nhãn “Sạch” hoặc “Được Khử Trùng”.  Không được đặt các dụng cụ đã khử trùng vào thùng chứa, túi hoặc giá 
đỡ chưa được khử trùng. 

* Những bước này không bắt buộc theo quy định của pháp luật hay các quy định trong quy trình khử 
trùng. Tuy nhiên, người được cấp phép nên bao gồm các bước bổ sung này để có được những lợi ích tối 
đa của quy trình khử trùng.
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