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Hướng dẫn này dành cho tất cả người Mỹ, cho dù quý vị sở hữu một doanh
nghiệp, điều hành một trường học hoặc muốn đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn
cho ngôi nhà của chính mình. Việc mở cửa trở lại của nước Mỹ đòi hỏi tất cả
chúng ta phải cùng nhau tiếp tục thực hành cách ly giao tiếp xã hội và thực hiện
các thói quen hàng ngày khác để giảm nguy cơ phơi nhiễm vi-rút gây ra COVID19. Việc mở cửa trở lại của quốc gia cũng phụ thuộc rất nhiều vào các chiến lược
y tế công cộng, bao gồm tăng cường xét nghiệm người nhiễm vi-rút, cách ly giao
tiếp xã hội, cách ly và theo dõi con đường lây nhiễm từ người này sang người
khác. Kế hoạch này là một phần trong Kế hoạch của Chính Phủ Hoa Kỳ external
iconvà tập trung vào công việc làm sạch và khử trùng không gian công cộng, nơi
làm việc, doanh nghiệp, trường học và cũng có thể được áp dụng cho ngôi nhà
của quý vị.
Việc làm sạch và khử trùng không gian công cộng bao gồm nơi làm việc, trường
học, nhà ở và doanh nghiệp của mình sẽ đòi hỏi quý vị phải:
•
•
•

Lập kế hoạch
Thực hiện kế hoạch
Duy trì và chỉnh sửa kế hoạch

Giảm nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 bằng cách làm sạch và khử trùng là một
phần quan trọng của việc mở cửa trở lại các không gian công cộng, và việc này
đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận. Mỗi người Mỹ đều được kêu gọi hãy làm
chậm sự lây lan của vi-rút bằng cách thực hành cách ly giao tiếp xã hội và áp
dụng các biện pháp vệ sinh phòng ngừa, chẳng hạn như rửa tay thường xuyên và
đeo khẩu trang. Mỗi người đều có vai trò trong việc đảm bảo cộng đồng của
chúng ta an toàn nhất có thể để mở cửa trở lại và duy trì việc mở cửa.
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Vi-rút gây ra COVID-19 có thể bị tiêu diệt nếu quý vị sử dụng sản phẩm phù hợp.
EPA đã lập ra một danh sách các sản phẩm khử trùng có thể được sử dụng để
chống lại COVID-19, bao gồm bình xịt, dung dịch cô đặc và khăn lau tiện dụng.
Mỗi sản phẩm đều đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại những loại virút khó tiêu diệt hơn loại vi-rút gây ra COVID-19.
Tài liệu này cung cấp một khuôn khổ chung cho các hoạt động làm sạch và khử
trùng. Khuôn khổ này dựa trên việc thực hiện như sau:
1. Thường xuyên lau rửa thông thường bằng xà phòng và nước sẽ làm giảm
lượng vi-rút trên bề mặt và đồ vật, làm giảm nguy cơ phơi nhiễm.
2. Khử trùng bằng chất khử trùng được EPA phê chuẩn để chống lại COVID19 external iconcũng có thể giúp giảm nguy cơ. Điều quan trọng là phải
thường xuyên khử trùng các bề mặt và đồ vật bị nhiều người chạm vào.
3. Nếu không có chất khử trùng được EPA phê chuẩnexternal icon, có thể dùng
chất khử trùng thay thế (ví dụ như 1/3 cốc thuốc tẩy pha với 1 gallon nước,
hoặc dung dịch có nồng độ cồn 70%). Không trộn lẫn các loại thuốc tẩy hoặc
các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng khác với nhau. Cách làm này có thể sản
sinh ra loại hơi cực kỳ nguy hiểm nếu hít phải. Dung dịch tẩy rửa sẽ có hiệu
quả khử trùng lên đến 24 giờ. Cất giữ tất cả các chất khử trùng ngoài tầm với
của trẻ em. Đọc đồ họa thông tin của EPA về cách sử dụng các sản phẩm khử
trùng nàyexternal icon sao cho an toàn và hiệu quả.
Ở cuối tài liệu này có các liên kết đến các khuyến cáo cụ thể cho nhiều địa điểm
công cộng khác nhau sử dụng khuôn khổ này.
Điều quan trọng là phải tiếp tục tuân theo hướng dẫn của liên bang, tiểu bang, bộ
lạc, vùng lãnh thổ và địa phương để mở cửa nước Mỹ trở lại.

Một vài lời nhắc quan trọng về vi-rút corona và cách giảm
nguy cơ phơi nhiễm:
•

•

Vi-rút corona trên bề mặt và đồ vật sẽ tự chết trong vòng vòng vài giờ đến
vài ngày. Nhiệt độ cao hơn và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ rút ngắn thời
gian sống sót của vi-rút trên bề mặt và đồ vật.
Lau rửa thông thường bằng xà phòng và nước giúp loại bỏ vi trùng và bụi
bẩn trên các bề mặt. Điều đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
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•

•

•

•

•

Chất khử trùng diệt vi trùng trên các bề mặt. Bằng cách diệt vi trùng trên bề
mặt sau khi làm sạch, quý vị có thể giảm nguy cơ lây nhiễm. Chất khử trùng
được EPA phê chuẩnexternal icon là một phần quan trọng trong việc giảm
nguy cơ phơi nhiễm COVID-19. Nếu khan hiếm những chất khử trùng trong
danh sách, quý vị có thể sử dụng chất khử trùng thay thế (ví dụ: 1/3 cốc
thuốc tẩy pha với 1 gallon nước hoặc dung dịch 70% cồn). Dung dịch tẩy rửa
sẽ có hiệu quả khử trùng tối đa 24 giờ.
Hãy cất giữ và sử dụng chất khử trùng một cách có trách nhiệm và phù hợp
với nhãn sản phẩm. Không được trộn lẫn các loại thuốc tẩy hoặc các sản
phẩm tẩy rửa và khử trùng khác với nhau - làm như vậy có thể sinh ra khói
độc rất nguy hiểm khi hít phải. Hãy cất giữ tất cả các chất khử trùng ngoài
tầm với của trẻ em.
Không lạm dụng hoặc dự trữ quá nhiều chất khử trùng hoặc các vật tư
khác. Điều này có thể dẫn đến việc khan hiếm sản phẩm phù hợp để những
người khác sử dụng trong các tình huống cấp bách.
Luôn đeo găng tay phù hợp cho loại hóa chất được sử dụng khi quý vị tiến
hành vệ sinh và khử trùng. Có thể cần thêm trang bị bảo hộ cá nhân (PPE)
tùy vào bối cảnh và sản phẩm sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy
xem Trang web của CDC về Làm Sạch và Khử Trùng các Cơ Sở Cộng Đồng.
Thực hành cách ly giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp
vệ sinh phòng ngừa đúng cách, như là rửa tay thường xuyên và sử dụng
dung dịch sát trùng tay chứa cồn (chứa ít nhất 60% cồn) nếu không có xà
phòng và nước.

Nếu quý vị giám sát nhân viên tại nơi làm việc, kế hoạch của quý vị phải bao gồm
những điều cần cân nhắc về sự an toàn của nhân viên trông coi và những người
khác đang thực hiện công việc làm vệ sinh hoặc khử trùng. Những người này có
nguy cơ cao phơi nhiễm vi-rút và ảnh hưởng độc hại của hóa chất tẩy rửa. Những
nhân viên này phải mang trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp khi làm vệ sinh và
khử trùng. Để bảo vệ nhân viên của quý vị và để đảm bảo sử dụng sản phẩm khử
trùng có hiệu quả, nhân viên cần được hướng dẫn cách dùng các chất khử trùng
theo nhãn sản phẩm. Để biết thêm thông tin về các mối lo ngại liên quan đến
nhân viên vệ sinh, hãy truy cập trang web của Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức
Khỏe Nghề Nghiệp trong mục Kiểm Soát và Phòng Ngừa.external icon

Lập kế hoạch
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Đánh giá nơi làm việc, trường học, ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị để xác
định những loại bề mặt và vật liệu nào cấu tạo thành khu vực đó. Hầu hết các bề
mặt và đồ vật sẽ chỉ cần làm sạch thông thường. Những bề mặt và đồ vật thường
xuyên chạm vào như công tắc đèn và tay nắm cửa cần được làm sạch rồi khử
trùng để giảm hơn nữa nguy cơ có vi trùng trên bề mặt và đồ vật.
•
•
•

Đầu tiên, làm sạch bề mặt hoặc đồ vật bằng xà phòng và nước.
Sau đó, khử trùng bằng chất khử trùng được EPA phê chuẩnexternal icon.
Nếu không có chất khử trùng được EPA phê chuẩn, có thể dùng 1/3 cốc
thuốc tẩy pha với 1 gallon nước, hoặc dung dịch 70% cồn). Không trộn lẫn
các loại thuốc tẩy hoặc các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng khác với nhau.
Dung dịch tẩy rửa sẽ có hiệu quả khử trùng tối đa 24 giờ. Xem thêm thông
tin tại Trang web của CDC về Làm Sạch và Khử Trùng Cơ Sở của Quý Vị.

Quý vị cũng nên xem xét những đồ vật nào có thể được di chuyển hoặc loại bỏ
hoàn toàn để giảm bớt công việc xử lý thường xuyên hoặc tiếp xúc với nhiều
người. Những vật liệu mềm và xốp, như thảm và ghế ngồi, có thể được tháo bỏ
hoặc đem cất đi để giảm bớt khó khăn cho công việc làm sạch và khử trùng. Hãy
tìm hiểu thêm về hướng dẫn làm sạch và khử trùng để mở cửa trở lại trong
mục Công Cụ để Quyết Định Mở Cửa Trở Lạipdf icon.
Điều vô cùng quan trọng là kế hoạch của quý vị phải bao gồm cách thức để duy
trì chiến lược làm sạch và khử trùng sau khi mở cửa trở lại. Hãy lập ra một kế
hoạch linh hoạt với nhân viên hoặc gia đình của quý vị, điều chỉnh kế hoạch theo
hướng dẫn cập nhật của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ hoặc địa
phương và khi hoàn cảnh cụ thể của quý vị thay đổi.

Xác định những thứ gì cần được làm sạch
Một số bề mặt chỉ cần được làm sạch bằng xà phòng và nước. Ví dụ, những bề
mặt và đồ vật không thường xuyên đụng chạm thì chỉ cần làm sạch và không cần
khử trùng thêm. Ngoài ra, không nên sử dụng chất khử trùng cho những đồ vật
mà trẻ em sử dụng, đặc biệt là bất kỳ đồ vật nào trẻ có thể bỏ vào miệng. Nhiều
chất khử trùng độc hại khi nuốt phải. Trong môi trường gia đình, lau rửa đồ chơi
và các vật dụng khác mà trẻ em sử dụng bằng xà phòng và nước là đủ. Tìm hiểu
thêm thông tin về cách làm sạch và khử trùng đồ chơi và các bề mặt khác trong
môi trường trông trẻ tại Hướng dẫn của CDC Dành Cho Các Cơ Sở Trông Trẻ Vẫn
Mở Cửa.
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Những câu hỏi này sẽ giúp quý vị quyết định những bề mặt và đồ vật nào cần
làm sạch thông thường.
Khu vực đó có ở ngoài trời không?

Nhìn chung, các khu vực ngoài trời yêu cầu làm sạch định kỳ thông thường và
không yêu cầu phải khử trùng. Việc phun thuốc khử trùng lên vỉa hè và trong
công viên không phải là cách sử dụng hiệu quả các chất khử trùng và chưa được
chứng minh là làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 ở nơi công cộng. Quý vị nên
duy trì các biện pháp làm sạch và vệ sinh hiện tại đối với khu vực ngoài trời.
Việc sử dụng chất khử trùng đúng mục đích có thể được thực hiện một cách hiệu
quả và an toàn trên các bề mặt cứng ngoài trời và các đồ vật thường xuyên bị
nhiều người chạm vào. Một số khu vực và cơ sở ngoài trời, chẳng hạn như quán
bar và nhà hàng, có thể có các yêu cầu bổ sung. Quý vị có thể tìm hiểu thêm
thông tin tại trang web của FDA về An Toàn Thực Phẩm và Bệnh Vi-rút Corona
2019 (COVID-19)external icon.
Không có bằng chứng cho thấy vi-rút gây ra COVID-19 có thể lây lan trực tiếp
sang người từ nước trong bể bơi, bồn tắm nước nóng hoặc spa, hoặc khu vực vui
chơi dưới nước. Việc vận hành, bảo trì và khử trùng đúng cách (ví dụ như bằng
clo hoặc nước brom) đối với bể bơi, bồn nước nóng, spa và sân chơi dưới nước sẽ
tiêu diệt vi-rút gây ra COVID-19. Tuy nhiên, có những lo ngại khác đối với các khu
vực ngoài trời vốn được bảo trì ít thường xuyên hơn, bao gồm sân chơi hoặc các
tiện ích khác nằm trong các công viên địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia. Để
biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của CDC về Đi Đến Công Viên và Khu
Vui Chơi Giải Trí.
Khu vực đó có được sử dụng trong vòng 7 ngày qua không?

Nếu nơi làm việc, trường học hoặc doanh nghiệp của quý vị đã không được sử
dụng trong 7 ngày trở lên, quý vị chỉ cần dọn dẹp thông thường để mở cửa trở
lại. Điều này là do vi rút gây ra COVID-19 chưa được chứng minh là tồn tại trên
các bề mặt lâu hơn thời gian này.
Có nhiều vấn đề cần cân nhắc về sức khỏe cộng đồng, không chỉ liên quan đến
COVID-19, khi mở cửa trở lại những địa điểm và tòa nhà công cộng đã bị đóng
cửa trong một thời gian dài. Ví dụ, thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn
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hệ thống cấp nước cho tòa nhà. Không cần thiết phải làm sạch hệ thống thông
gió, ngoài việc bảo trì định kỳ, như là một phần của việc giảm nguy cơ nhiễm virút corona. Đối với các cơ sở y tế, hướng dẫn bổ sung được cung cấp
trong Hướng dẫn của CDC về Kiểm Soát Lây Nhiễm Môi Trường Trong Các Cơ Sở
Chăm Sóc Sức Khỏepdf icon.

Xác định những vật gì cần được khử trùng
Sau khi làm sạch thông thường, quý vị có thể khử trùng các bề mặt và đồ vật
thường xuyên bị đụng chạm bằng cách sử dụng sản phẩm khử trùng trong danh
sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn có hiệu quả chống lại COVID-19.external
icon
Những câu hỏi này sẽ giúp quý vị chọn sản phẩm khử trùng thích hợp.
Quý vị đang làm sạch hoặc khử trùng vật liệu cứng và không xốp như thủy tinh, kim loại
hoặc nhựa?

Hãy tham khảo Danh sách các sản phẩm được EPA phê chuẩn để sử dụng chống
COVID-19external icon. Danh sách này sẽ giúp quý vị xác định chất khử trùng
thích hợp nhất cho bề mặt hoặc đồ vật. Quý vị có thể sử dụng dung dịch thuốc
tẩy gia dụng pha loãng nếu thích hợp với bề mặt. Hãy chú ý đặc biệt đến việc
mang trang bị bảo hộ cá nhân cần thiết để sử dụng an toàn chất khử trùng, cũng
như các khuyến cáo của nhà sản xuất liên quan đến bất kỳ mối nguy hiểm nào
khác. Cất giữ tất cả các chất khử trùng ngoài tầm với của trẻ em. Hãy truy
cập Trang web của CDC về Cách Làm Sạch và Khử Trùng để biết thêm thông tin
và cảnh báo.
Ví dụ về các bề mặt và đồ vật thường bị đụng chạm và cần khử trùng thường
xuyên sau khi mở cửa trở lại bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•

bàn,
tay nắm cửa,
công tắc đèn,
mặt quầy bếp,
tay cầm,
bàn làm việc,
điện thoại,
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•
•
•
•
•
•

bàn phím
nhà vệ sinh,
vòi nước và bồn rửa,
tay cầm bơm xăng,
màn hình cảm ứng, và
máy rút tiền tự động (ATM)

Mỗi doanh nghiệp hoặc cơ sở sẽ có các bề mặt và đồ vật khác nhau thường
xuyên bị nhiều người chạm vào. Hãy khử trùng những bề mặt và đồ vật này một
cách thích hợp. Ví dụ, các trạm trung chuyển có hướng dẫn cụ thể để áp dụng
làm sạch và khử trùng.
Quý vị đang làm sạch hoặc khử trùng vật liệu mềm và xốp hoặc những đồ vật như thảm
lớn, thảm nhỏ hoặc ghế ngồi trong khu vực?

Những vật liệu mềm và xốp thường không dễ khử trùng như các bề mặt cứng và
không xốp. EPA đã liệt kê một số lượng hạn chế các sản phẩm được phê chuẩn
để khử trùng, để sử dụng trên các vật liệu mềm và xốp external icon. Các vật liệu
mềm và xốp mà không thường xuyên bị đụng chạm thì chỉ nên được làm sạch
hoặc giặt, theo hướng dẫn trên nhãn của đồ vật, sử dụng nhiệt độ nước cao nhất
phù hợp. Tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của CDC về Làm Sạch và Khử
Trùng Cơ Sở của Quý Vị để lập ra chiến lược xử lý các vật liệu mềm và xốp.

Xem xét các nguồn lực và thiết bị cần thiết
Hãy lưu ý khả năng sẵn có của các sản phẩm làm sạch và khử trùng và trang bị
bảo hộ cá nhân thích hợp. Luôn đeo găng tay phù hợp cho loại hóa chất được sử
dụng cho công việc vệ sinh và khử trùng thông thường. Làm theo hướng dẫn
trên nhãn sản phẩm khử trùng về sự cần thiết phải mang trang bị bảo hộ cá nhân
bổ sung. Trong các trường hợp cụ thể, việc sử dụng một số chất khử trùng nhất
định như dạng phun hoặc sương mù có thể phải được thực hiện bởi những nhân
viên được huấn luyện chuyên môn và có trang bị đặc biệt. Để biết thêm thông tin
về trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp để làm sạch và khử trùng, hãy xem trang
web của CDC về Làm Sạch và Khử Trùng các Cơ Sở Cộng Đồng.
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Thực hiện kế hoạch
Khi quý vị đã lập xong kế hoạch, đã đến lúc hành động. Hãy đọc tất cả các hướng
dẫn của nhà sản xuất đối với các sản phẩm làm sạch và khử trùng quý vị sẽ sử
dụng. Đeo găng tay và các trang bị bảo hộ cá nhân cần thiết khác để bắt đầu quy
trình làm sạch và khử trùng.

Làm sạch các bề mặt có vết bẩn nhìn thấy rõ bằng xà
phòng và nước
Làm sạch các bề mặt và đồ vật bằng xà phòng và nước trước khi khử trùng. Luôn
đeo găng tay phù hợp cho loại hóa chất được sử dụng cho công việc vệ sinh và
khử trùng thông thường. Làm theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm khử trùng về
sự cần thiết phải mang trang bị bảo hộ cá nhân bổ sung. Khi làm sạch xong, quý
vị hãy nhớ rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước.
Làm sạch hoặc giặt các vật liệu mềm và xốp như ghế ngồi trong văn phòng hoặc
quán cà phê, thảm lớn và thảm nhỏ trong khu vực. Giặt các đồ vật theo hướng
dẫn của nhà sản xuất, sử dụng mức nhiệt độ nước cao nhất có thể và sấy khô
hoàn toàn.

Sử dụng sản phẩm tẩy rửa hoặc khử trùng thích hợp
Chất khử trùng được EPA phê chuẩnexternal icon, khi được sử dụng đúng theo
hướng dẫn trên nhãn của nhà sản xuất, có hiệu quả để chống lại COVID-19. Làm
theo hướng dẫn trên nhãn đối với tất cả các sản phẩm làm sạch và khử trùng về
nồng độ, cách pha loãng, phương pháp sử dụng, thời gian tiếp xúc và bất kỳ vấn
đề nào cần cân nhắc đặc biệt khi sử dụng.

Luôn luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm
Tuân theo các hướng dẫn trên nhãn mác để đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn
và hiệu quả. Nhiều nhãn sản phẩm khuyến cáo nên giữ cho bề mặt ẩm ướt trong
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một khoảng thời gian cụ thể. Nhãn sản phẩm cũng sẽ nêu rõ các biện pháp
phòng ngừa như đeo găng tay và đảm bảo thông gió tốt trong quá trình sử dụng
sản phẩm. Cất giữ tất cả các chất khử trùng ngoài tầm với của trẻ em.

Duy trì và chỉnh sửa kế hoạch
Thực hiện các bước để giảm nguy cơ phơi nhiễm vi-rút gây ra COVID-19 trong
các hoạt động hàng ngày. CDC hướng dẫn các mẹo để giảm phơi nhiễm và nguy
cơ mắc COVID-19. Giảm phơi nhiễm cho bản thân và những người khác là trách
nhiệm chung. Tiếp tục cập nhật kế hoạch của quý vị dựa trên hướng dẫn cập
nhật và tình hình hiện tại của quý vị.

Tiếp tục làm sạch và khử trùng thường xuyên
Làm sạch và khử trùng định kỳ là một phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ
phơi nhiễm COVID-19. Làm sạch thông thường bằng xà phòng và nước có thể
giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm và là bước cần thiết trước khi khử trùng bề mặt
nhiễm bẩn.
Những bề mặt thường xuyên bị nhiều người đụng chạm, như tay nắm cửa, bàn
làm việc, điện thoại, công tắc đèn và vòi nước, cần được làm sạch và khử trùng ít
nhất mỗi ngày một lần. Tùy theo mức độ sử dụng mà có thể yêu cầu làm sạch và
khử trùng thường xuyên hơn. Ví dụ như, quý vị nên làm sạch và khử trùng các bề
mặt và đồ vật tại nơi công cộng trước mỗi lần sử dụng, chẳng hạn như xe đẩy
chở hàng và phím bấm tại các máy tính tiền, trước mỗi lần sử dụng.
Hãy cân nhắc lựa chọn chất khử trùng khác nếu chất khử trùng được lựa chọn số
một của quý vị bị khan hiếm. Đảm bảo có đủ nguồn vật tư găng tay và trang bị
bảo hộ cá nhân phù hợp, căn cứ theo nhãn sản phẩm, lượng sản phẩm khử trùng
cần sử dụng và kích thước bề mặt cần xử lý.

Duy trì các thực hành hành vi an toàn
Tất cả chúng ta đều đã phải thực hiện những thay đổi quan trọng về hành vi để
giảm sự lây lan của COVID-19. Để mở cửa trở lại nước Mỹ, chúng ta sẽ cần tiếp
tục những cách thực hành này:
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•
•
•
•
•
•

cách ly giao tiếp xã hội (cụ thể là giữ khoảng cách 6 feet hoặc 2 mét với
người khác khi quý vị phải vào một không gian chung)
thường xuyên rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát trùng tay chứa cồn (ít nhất
là 60% cồn) khi không có xà phòng và nước
đeo khẩu trang vải
tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng
ở nhà khi bị bệnh
làm sạch và khử trùng những bề mặt và đồ vật thường xuyên bị đụng chạm

Điều quan trọng là phải tiếp tục tuân theo hướng dẫn của liên bang, tiểu bang,
bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương để mở cửa nước Mỹ trở lại. Xem nguồn
thông tin này để biết thông tin cập nhật về COVID-19external icon. Điều này sẽ
giúp quý vị thay đổi kế hoạch của mình khi tình hình thay đổi.

Cân nhắc các biện pháp thực hành để giảm nguy cơ phơi
nhiễm
Điều cũng rất quan trọng là cần thay đổi cách chúng ta sử dụng không gian công
cộng để làm việc, sinh sống và vui chơi. Chúng ta nên tiếp tục nghĩ cho sự an
toàn của chính mình cũng như sự an toàn của những người khác.
Để giảm phơi nhiễm hoặc nguy cơ lây lan COVID-19 sau khi doanh nghiệp hoặc
cơ sở của quý vị mở cửa trở lại, hãy cân nhắc liệu quý vị có cần chạm vào một số
bề mặt hoặc vật liệu nhất định không. Cân nhắc lau các bề mặt công cộng trước
và sau khi quý vị chạm vào. Những hình thức điều chỉnh hành vi này có thể giúp
giảm mức độ lây lan của COVID-19. Ngoài ra, còn có các nguồn thông tin bổ
sung khác về COVID-19 external iconvà cách Phòng Ngừa Bệnh.
Một cách khác để giảm nguy cơ phơi nhiễm là thực hiện các thay đổi dài hạn về
quy trình và cách thực hành. Điều này có thể bao gồm việc giảm sử dụng các vật
liệu xốp dùng làm ghế ngồi, để mở một số cánh cửa nhằm giảm việc đụng chạm
bởi nhiều người, mở cửa sổ để tăng cường thông gió hoặc loại bỏ bớt các đồ vật
trong khu vực chung, như hộp đựng bột kem pha cà phê. Có nhiều biện pháp
khác mà các doanh nghiệp và tổ chức có thể áp dụng để giúp giảm sự lây lan của
COVID-19 và bảo vệ nhân viên của mình cũng như bảo vệ công chúng. Quý vị có
thể tìm hiểu thêm thông tin trong mục CDC triển khai các Chiến Lược Giảm Nhẹ
Nguy Cơ cho các Cộng Đồng Địa Phương đang Lây Truyền COVID-19pdf icon.
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Kết luận
Việc mở cửa trở lại của nước Mỹ đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng nhau tiếp tục
áp dụng những phương pháp thực hành tốt nhất được khuyến cáo và duy trì các
thói quen an toàn hàng ngày để giảm nguy cơ phơi nhiễm COVID-19. Xin hãy ghi
nhớ: Chúng ta luôn sát cánh bên nhau trong đại dịch này.
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