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Bài thực hành số 1:  

6 bước rửa tay chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

Bước 1: Làm ướt tay bằng nước sạch. Bơm từ 3 đến 5ml dung dịch nước rửa 

tay hoặc chà bánh xà phòng vào lòng bàn tay, sau đó chà hai lòng bàn tay vào 

nhau. 

Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. 

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

ngón tay. 

Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên lòng bàn tay kia và ngược lại (mu tay 

để khum khớp với lòng bàn tay). 

Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (lòng 

bàn tay ôm lấy ngón cái). 

Bước 6: Chà 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. 

Chú ý: Rửa tay ít nhất trong 30 giây, mỗi thao tác lặp lại ít nhất 5 lần. 

 

Bài thực hành số 2:  

Một số khuyến cáo lưu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV 

- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch; hoặc các loại 

nước rửa tay có chứa cồn. 

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng. 

- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy. Sau khi 

sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức. 
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- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng 

và mũi và tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. 

- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 01 lần, sau khi sử dụng cần loại 

bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. 

- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi 

tập trung đông người.  

- Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh 

hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông 

báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.  

 

Bộ Y tế công bố 02 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh 

Viêm đường hô hấp cấp do nCoV 2019: 1900 3228 và 1900 9095. 


