
Đây là những gì quý vị cần 

Thông tin quan trọng 

Cách chuẩn bị và sử dụng dung dịch thuốc tẩy 

HƯỚNG DẪN 

Sử dụng thuốc tẩy một cách cẩn thận bằng cách 
pha loãng (làm loãng) thuốc tẩy với nước ở nhiệt 
độ phòng. 

• Hoà 5 muỗng canh (1/3 cốc) thuốc tẩy với
1 gallon (4 lít) nước ở nhiệt độ phòng

HOẶC 
• Hoà 4 muỗng cà phê thuốc tẩy với 1 quart

(khoảng 1 lít) nước ở nhiệt độ phòng

THẬN TRỌNG 

• Không hoà lẫn thuốc tẩy với các sản phẩm hoá chất.
• Không được ăn, uống, hoặc hít thở các sản phẩm

thuốc tẩy. Không bôi trực tiếp lên da.
• Dung dịch thuốc tẩy cần tiếp xúc với bề mặt được

làm sạch trong ít nhất 1 phút, sau đó, rửa sạch bằng
nước và để khô trong không khí.

• Dung dịch thuốc tẩy sẽ có hiệu quả khử trùng lên
đến 24 giờ.

DIỆT VI-RÚT CORONA TRONG NHÀ QUÝ 
VỊ BẰNG THUỐC TẨY HOẶC CỒN 

COVID-19 

THUỐC TẨY 
và/hoặc 

CỒN (70%) 

GĂNG TAY DÙNG MỘT LẦN hoặc 
GĂNG TAY DÙNG NHIỀU LẦN 

Nếu tái sử dụng găng tay, quý vị hãy chỉ 
dùng găng tay này để dọn vệ sinh liên 

quan đến COVID-19 

BÌNH XỊT hoặc XÔ 
NƯỚC để hòa dung 

dịch 

NƯỚC 
(nhiệt độ phòng) 

• Rửa tay bằng nước và xà phòng trong
ít nhất 20 giây sau khi tháo găng tay

• Người bị hen suyễn nên tránh xa khu vực
dùng thuốc tẩy

• ĐỂ THUỐC TẨY VÀ DỤNG CỤ LAU DỌN
NGOÀI TẦM VỚI CỦA TRẺ EM VÀ THÚ NUÔI

• Mở cửa sổ khi dọn vệ sinh

• Trước tiên, hãy lau bụi bẩn trên
bề mặt mà quý vị có thể nhìn

ấ  • Nếu quý vị dùng cồn thay thuốc
tẩy, hãy sử dụng cồn 70% 

• KHÔNG lau các thiết bị điện tử bằng
thuốc tẩy

Nhận thêm thông tin về COVID-19 từ các đối tác của chúng tôi tại Aloha United Way 

GỌI 2-1-1 
NHẮN TIN 877-275-6569

TRÒ CHUYỆN QUA CHAT www.auw211.org 
EMAIL info211@auw.org

Nguồn: www.cdc.gov/disasters/bleach.html , www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html 
Tài liệu này do Sở Y Tế Tiểu Bang Hawaii cung cấp. Ghé thăm chúng tôi tại trang mạng health.hawaii.gov. Cập nhật ngày 13/8/2020.
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