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Thường xuyên rửa tay đúng 
cách bằng xà phòng, nước 
sạch hoặc dung dịch sát 

khuẩn chứa ít nhất 60% cồn

Đeo khẩu trang ở nơi công 
cộng, phương tiện giao 

thông, cơ sở y tế

Tránh đưa tay lên mắt, mũi, 
miệng; che miệng, mũi khi 

ho, hắt hơi

Tăng cường vận động, rèn 
luyện thể lực, dinh dưỡng 

hợp lý và xây dựng lối sống 
lành mạnh

Vệ sinh thông thoáng nhà 
cửa, lau rửa các bề mặt hay 

tiếp xúc

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt 
hơi, khó thở, hãy tự cách ly 
tại nhà, đeo khẩu trang. Gọi 
1900 9095 để được tư vấn, 

khám, và điều trị

Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, 
khai báo y tế đầy đủ nếu trở 

về từ vùng dịch

Thực hiện khai báo y tế trực 
tuyến tại https://tokhaiyte.vn 
hoặc tải ứng dụng NCOVI từ 

địa chỉ https://ncovi.vn

Cài đặt ứng dụng Bluezone để 
cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 tại
https://www.bluezones.gov.vn
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(THEO KHUYẾN CÁO TỪ BỘ Y TẾ)

RỬA TAY THƯỜNG XUYÊN BẰNG XÀ PHÒNG CŨNG LÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19 ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ



CÓ THỂ
BẠN CHƯA BIẾT?

CÁC THỜI ĐIỂM
CẦN RỬA TAY

Sau khi ho, hắt hơi.

Sau khi tháo khẩu trang.
Khi chăm sóc người bệnh hoặc
nghi ngờ mắc bệnh

Sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi,
họng của người bệnh hoặc nghi
ngờ mắc bệnh.

Trước, trong và sau khi nấu ăn.

Trước khi ăn.
Sau khi đi vệ sinh.
Sau khi tiếp xúc với động vật hoặc
chất thải của động vật

QUY TRÌNH RỬA TAY

Bước 2: Chà lòng bàn tay này 
lên mu và kẽ ngoài các ngón tay 

của bàn tay kia và ngược lại.

Bước 5: Dùng bàn tay này 
xoay ngón cái của bàn tay kia 

và ngược lại.

Bước 1: Làm ướt 2 lòng bàn tay 
bằng nước. Lấy xà phòng và 
chà 2 lòng bàn tay vào nhau. 

Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay 
vào nhau, miết mạnh các kẽ 

trong ngón tay.

Bước 4: Chà mặt ngoài các 
ngón tay của bàn tay này vào 

lòng bàn tay kia.

Bước 6: Xoay các đầu ngón tay 
này vào lòng bàn tay kia và ngược 

lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước 
chảy đến cổ tay và làm khô tay.
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Dù không nhìn thấy vết bẩn, trên mỗi cm2 của bàn tay 
vẫn có thể chứa hàng chục nghìn con vi khuẩn.

Rửa tay với nước chưa đủ sạch, chỉ có xà phòng mới tiêu 
diệt được 99.9% vi khuẩn từ bàn tay.

Cứ mỗi 15 giây rửa tay với xà phòng lâu hơn, số lượng vi 
khuẩn tiêu diệt được nhiều hơn 10 lần.

Rửa tay bằng xà phòng giảm 47% nguy cơ mắc tiêu chảy, 
giảm 30% nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm đường hô hấp 

cấp, tay chân miệng, cúm gia cầm, đau mắt đỏ ...

Sau khi đi vệ sinh, lượng vi khuẩn trong móng tay và kẽ tay 
tăng gấp đôi.

Rửa tay bằng xà phòng ngăn ngừa lây lan các bệnh do 
virus, vi khuẩn và mầm bệnh. 

Tay ướt không được sấy khô hoặc lau khô nhiễm vi khuẩn 
gấp 1.000 lần tay được sấy khô hoặc lau khô.
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Phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện bằng nhiều biện 
pháp như: hạn chế đến nơi đông người, có ổ dịch hay đeo 
khẩu trang... Việc rửa tay đúng cách bằng xà phòng nhiều 
lần trong ngày cũng là biện pháp hiệu quả.

Virus Corona gây ra dịch Covid-19 có tốc độ lây truyền rất 
nhanh từ dịch tiết nước bọt của người mang nguồn bệnh 
khi ho, hắt hơi, lây trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh, khi 
không sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn và lây truyền 
từ các bề mặt đã bị nhiễm virus khi tay chúng ta sờ vào các 

bề mặt đó...


