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Nội dung 

1. Kiểm soát nhiễm khuẩn lao 

2. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn lao 

3. Đánh giá nguy cơ lao 

4. Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các nơi không phải cơ 

sở y tế 

5. Kiểm soát nhiễm khuẩn lao tại nhà 



Mục tiêu hết năm 2020 

 Giảm số mắc:< 131/100.000 dân; 

 Giảm số chết:< 10/100.000 dân; 

 Tỷ lệ mắc lao đa kháng thuốc:< 5% trong số bệnh lao 
mới phát hiện. 

Tầm nhìn đến năm 2030 

 Tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao và giảm số 
người mắc bệnh lao trong cộng đồng < 20/100.000 
người dân. 

 Hướng tới mục tiêu để người dân Việt Nam được sống 
trong môi trường không có bệnh lao. 





 

 

 

 

 Nguồn lây              người bị phơi nhiễm 

 

Điều kiện môi trường, CSYT 

Vi khuẩn, kháng thuốc  



 Thực hiện đánh giá nguy cơ bệnh lao tại tất cả các cơ 

sở 

 Thành lập chương trình kiểm soát lây nhiễm bệnh lao 

là một phần của chương trình kiểm soát lây nhiễm 

chung 

 Xây dựng kế hoạch kiểm soát lây nhiễm dựa trên việc 

đánh giá nguy cơ 

 Các vấn đề liên quan đến việc BN lao đăng ký điều trị 

nội trú, quản lý tại các cơ sở điều trị hoặc chuyển đi nơi 

khác quyết định những khía cạnh riêng biệt của chương 

trình kiểm soát lây truyền. 



 Ksnk lao là một chiến lược quan trọng để ngăn chặn sự 

lây lan của bệnh lao. 

 Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng cần 

phải thực hiện các biện ph ksnk lao 

 Bệnh lao có khả năng lây nhiễm cao nhất khi NVYT và 

bệnh nhân tiếp xúc với những người 

oKhông nghi mắc lao 

oKhông được điều trị lao đầy đủ 

oKhông được cách ly  



1. Cung cấp kiến thức về kiểm soát lây nhiễm 

2. Hỗ trợ, hướng dẫn tuyến dưới báo cáo các trường hợp 
nghi lao hoặc bệnh lao xác định 

3. Hỗ trợ thực hiện tìm kiếm người tiếp xúc với bệnh 
nhân lao 

4. Đảm bảo bệnh nhân lao được chăm sóc và theo dõi 
sau khi xuất viện 

5. Hỗ trợ thực hiện đánh giá nguy cơ, xét nghiệm, giám 
sát và lđiều tra dịch bùng phát bệnh. 

6. Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kiểm 
soát lao 



Mục đích 

1. Phát hiện sớm bệnh lao 

2. Phòng ngừa lây nhiễm qua đường không khí( ví dụ: 

cách li người bệnh lao hoặc nghi ngờ mắc bệnh lao) 

3. Điều trị 



Các triệu chứng nghi lao 

• Ho kéo dài 

• Đau ngực 

• Đàm có máu 

• Sụt cân hoặc mất vị giác 

• Sốt 

• Ớn lạnh 

• Đổ mồ hôi 

Xét nghiệm chẩn đoán: 

• Vi sinh 

• Chẩn đoán hình ảnh 

• Giải phẫu bệnh 

 



Phát hiện, khoanh vùng nguồn lây 

Người bệnh nên: 

 Được phân luồng, được thăm khám ở nơi 

cách xa so với những bệnh nhân khác 

 Được cung cấp khẩu trang 

 Được cung cấp khăn giấy và cần che mũi 

và miệng khi ho hoặc hắt hơi 



 Nên thực hiện đối với tất cả những người có dấu hiệu 

nghi ngờ mắc bệnh lao 

 Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế phát tán vi 

khuẩn ra môi trường 

 Thực hiện cách lý người bệnh ( tương đối) 

 Thông khí 

 Đèn tím khử khuẩn không khí 

 NVYT mang khẩu trang 



3. Điều trị lao 

 Điều trị ngay sau khi được chẩn đoán 

 Điều trị đúng, đủ liều 

 Tuân thủ điều trị 



Kiểm soát hành chính 

Kiểm soát môi trường 

Kiểm soát đường hô hấp 



 Là cấp đầu tiên và quan trọng nhất của hệ thống phân 

cấp; 

 Là các biện pháp quản lý nhằm giảm nguy cơ hoặc sự 

phơi nhiễm với người mắc bệnh lao 



  Là cấp thứ hai trong hệ thống phân cấp; 

 Nhằm ngăn ngừa lan truyền và giảm nồng độ giọt bắn  
(droplet nuclei) trong không khí 

• Các biện pháp kiểm soát môi trường chính: 

 + Kiểm soát nguồn lây nhiễm bằng sử dụng hệ thống 
thông khí tại chỗ hút khí ra 

 + Pha loãng và loại bỏ không khí bị ô nhiễm bằng cách 
sử dụng hệ thống thông gió chung 

• Các biện pháp kiểm soát môi trường thứ cấp: 

 + Kiểm soát luồng không khí để ngăn ngừa ô nhiễm 
không khí ở khu vực lân cận. 

 + Làm sạch không khí bằng cách sử dụng màng lọc 
HEPA hoặc diệt khuẩn bằng tia cực tím 

 



Là cấp độ thứ ba trong hệ thống phân cấp; 

Thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân ở những 

trường hợp có nguy cơ cao bị phơi nhiễm, nhằm giảm 

tối thiểu nguy cơ phơi nhiễm với những hạt mù có chứa 

vi khuẩn lao đã được phát tán vào không khí; 

Thực hiện chương trình bảo vệ đường hô hấp; 

Tập huấn NVYT biết cách bảo vệ đường hô hấp; 

Giáo dục bệnh nhân về vệ sinh đường hô hấp và tầm 

quan trọng của việc che miệng khi ho. 



Phát hiện người có dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ lao 

hoặc mắc bệnh lao 

Phân luồng bệnh nhân 

Điều trị sớm và hiệu quả 

Vệ sinh hô hấp 

Đèn cực tím khử khuẩn trên cao 

Hệ thống thông khí 

Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 





 Biện pháp kiểm soát hành chính 

 Giúp thông báo kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn 

 Xác định các hình thức kiểm soát cần thiết lập 

 Đóng vai trò như một công cụ giám sát và đánh giá ban 

đầu và liên tục cho chương trình kiểm soát nhiễm 

khuẩn. 

 Giúp xác định tần suất làm xét nghiệm cho nhân viên 



 Việc đánh giá nguy cơ cần xem xét nhiều yếu tố, bao 

gồm: 

o Số lượng bệnh nhân mắc lao ở cơ sở 

o Phát hiện, cách ly và đánh giá kịp thời bệnh nhân nghi 

lao hoặc đã xác định bệnh lao 

o Bằng chứng về sự lây nhiễm của bệnh lao ở cơ sở 

o Tỷ lệ mắc bệnh lao ở cộng đồng 



• Nguy cơ thấp: 

 Không có tiếp xúc với bệnh nhân lao 

• Nguy cơ trung bình: 

 Có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân lao 

 Có khả năng tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm lao lâm sàng 

• Có nguy cơ lây nhiễm liên tục: 

 Các cơ sở y tế có bằng chứng về sự lây nhiễm lao từ 

người sang người trong một năm qua 

 



Phân loại nguy cơ lao Tần suất xét nghiệm lao 

Nguy cơ thấp  Thực hiện xét nghiệm sàng lọc lao khi 

tuyển dụng 

 Không cần làm xét nghiệm thêm trừ khi 

có phơi nhiễm 

Nguy cơ trung bình  Thực hiện xét nghiệm sàng lọc lao khi 

tuyển dụng 

 Lặp lại xét nghiệm hàng năm 

 

Nguy cơ lây nhiễm liên tục  Thực hiện xét nghiệm sàng lọc lao khi 

tuyển dụng 

 Lặp lại việc xét nghiệm mỗi 8 đến 10 

tuần cho đến khi không còn bằng chứng 

của lây nhiễm lao ở cơ sở 



Cần xem xét các yếu tố sau: 

Số lượng vi khuẩn có trong bệnh phẩm, khả năng sống 
của vi khuẩn 

Thao tác kỹ thuật có nguy cơ tạo hạt khí dung hay không 

Khối lượng việc của phòng xét nghiệm và của nhân viên 

Vị trí của phòng xét nghiệm 

Dịch tể học của bệnh và đối tượng được làm xét nghiệm 

Kỹ năng, kinh nghiệm của nhân viên 

Tình trạng sức khỏe của nhân viên ( người nhiễm HIV, 
suy giảm miễn dịch) 





HOẠT ĐỘNG CỦA PXN NGUY CƠ TẠO 

HẠT MÙ 

NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

Soi trực tiếp, Xpert MTB/RIF Thấp Thấp 

Xử lý mẫu bệnh phẩm để cấy, 

KSĐ trực tiếp, Hain trực tiếp từ 

mẫu đàm 

Trung bình Trung bình 

Thao tác trên các mẫu cấy dương, 

dịnh danh, KSĐ gián tiếp, Hain từ 

mẫu cấy 

Cao Cao 





Mục đích: 

o Là cấp độ kiểm soát đầu tiên và quan trọng nhất của 

chương trình kiểm soát lây nhiễm lao 

o Làm giảm nguy cơ phơi nhiễm với những người xung 

quanh 



Finding actively - Tích cực phát hiện và chẩn 
đoán người có triệu chứng nghi lao và người 
mắc lao để kiểm soát nguồn lây 

Separating safely – Cách ly nguồn lây  

Treating effectively – Nhanh chóng điều trị 
nguồn lây hiệu quả, kịp thời 



Phát hiện sớm nguồn lây và cắt đứt nguồn lây 

FA – Phát hiện tích cực, chẩn đoán 

 
- Những BN lao dễ lây nhiễm nhất là những BN mà chúng ta 

không biết vì họ chưa được điều trị 

- BN lao DR-kháng thuốc không được chẩn đoán và điều trị đầy 
đủ có thể lây nhiễm hoặc tái lây nhiễm cho người khác. 

- Hầu hết BN lao không được kiểm tra khả năng kháng thuốc cho 
đến khi họ được đánh giá thất bại điều trị. 

-  BN lao, lao kháng thuốc chưa được chẩn đoán có thể ở khu vực 
chờ, phòng khám, khoa cấp cứu, nơi công cộng… 

- Các triệu chứng gợi ý lao: ho, sốt, đổ mồ hôi ban đêm và sụt 
cân, tổn thương trên phim XQ, tiền căn mắc lao… 

- Tầm soát phát hiện chủ động, truy vết người tiếp xúc có triệu 
chứng, kháng sinh đồ 



Ngăn ngừa sự phát tán vi khuẩn lao và ngăn chặn sự 

lây nhiễm trong môi trƣờng 

S- Cách ly hiệu quả 

 

- Trong khi chờ kết quả chẩn đoán hoặc trong khi 

chờ thời gian để việc điều trị có hiệu quả: 

 + BN cần được sinh hoạt ở nơi thông thoáng, 

khí lưu thông tốt 

 + Thực hiện vệ sinh ho khạc, vệ sinh cá nhân 

để tránh lây nhiễm cho người xung quanh 



Ngăn chặn sự phát tán vi khuẩn lao sống trong môi 

trường 

T- Điều trị hiệu quả 
 

- Điều trị hiệu quả là bước quan trọng trong việc ngăn ngừa 
lây truyền tác nhân gây bệnh ra môi trường xung quanh. 

- BN sẽ sớm không còn là nguồn lây ngay sau khi bắt đầu 
phác đồ điều trị lao hiệu quả. 

- BN thuộc nhóm không nghi ngờ lao kháng thuốc, nếu 
không điều trị sớm một cách triệt để, sẽ là nguồn lây 
nhiễm nghiêm trọng cho những người xung quanh. 

- BN thuộc nhóm nghi lao kháng thuốc phải được chẩn đoán 
và điều trị sớm đúng phác đồ để cắt đứt nguồn lây. 

- Ảnh hưởng của việc điều trị hiệu quả lên sự lây truyền tác 
nhân gây bệnh sẽ xảy ra nhanh hơn rất nhiều trước khi kết 
quả soi đờm hoặc kết quả cấy chuyển âm. 



1. Vận động chính sách 
2. Đánh giá ban đầu: xác định tình trạng hiện tại, chọn lựa các chỉ 

số để theo dõi đánh giá và xây dựng kế hoạch ( thời gian chẩn 
đoán, thời gian bắt đầu điều trị, số bệnh nhân nghi lao, số ca 
mắc lao…) 

3. Chọn lựa nơi sẽ triển khai FAST ( bộ phận tiếp nhận, bộ phận 
cung cấp dịch vụ, phòng khám, các khoa lâm sàng…) để tăng 
phát hiện số BN nghi ngờ. 

4. Phân công nhân sự cụ thể chịu trách nhiệm triển khai FAST ở 
cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở. 

5. Khuyến khích, động viên nhân viên thực hiện FAST. 
6. Giám sát đánh giá việc thực hiện chiến lược FAST dựa vào các 

chỉ số. 
7. Phân tích, báo cáo kết quả thực hiện.  



Đối với nhân viên y tế 

 Triển khai các phương pháp quản lý bệnh nhân một 

cách hiệu quả. 

 Đảm bảo làm sạch đúng cách, khử khuẩn và tiệt trùng y 

dụng cụ 

 Nâng cao kiến thức và tập huấn cho nhân viên y tế về 

bệnh lao, phương thức lây truyền và cách phòng ngừa 

 Xét nghiệm và đánh gia nhân viên có nguy cơ mắc 

bệnh lao hoặc phơi nhiễm vi khuẩn lao 



Đối với bệnh nhân 

• Áp dụng nguyên lý phòng ngừa lây nhiễm dựa trên đặc 

điểm dịch tể học 

• Sử dụng poster để tuyên truyền vệ sinh ho khac 





o Biện pháp kiểm soát môi trường được coi là ưu tiên thứ 

2 cần áp dụng: 

 Sau biện pháp kiểm soát hành chính 

 Ưu tiên trước khi áp dụng biện pháp bảo vệ hô hấp 



• Nhằm thay đổi không khi và khử trùng không khí bị 

nhiễm khuẩn. 

• Để thay thế bằng không khí sạch trong khu vực có 

nguy cơ có vi khuẩn lao. 

• Nguyên lý kiểm soát môi trường: 

 kiểm soát nguồn lây bệnh 

Pha loãng hoặc làm sạch không khí bẩn( bị nhiễm trùng) 

Sử dụng tối đa thông khí tự nhiên 

Kiểm soát luồng không khí từ khu vực “sạch”( không bị nhiễm 

trùng) đến khu vực bẩn( bị nhiễm trùng) 



• Thông khí: 

oThông khí tự nhiên 

oThông khí cơ học 

oThông khí kết hợp 

• Đèn cực tím 



 Thông khí hay thông gió là sự chuyển động của không 
khí trong một buồng hoặc tòa nhà với mục đích cung 
cấp không khí sạch để thở. 

 Về kiểm soát nhiễm khuẩn, thông khí có tác dụng hòa 
loãng các tác nhân gây bệnh trong không khí và đưa 
chúng ra bên ngoài. 

 Hướng luồng gió: Không khi nên được di chuyển từ 
khu vực sạch đến khu vực bẩn. 

 Tốc độ không khí: Số lượng không khí đi ra hoặc được 
cấp vào một phòng được đo bằng thể tích trong một 
thời gian nhất định. 



 Kiểu luồng khí và sự phân bố của không khí: Sự 

chuyển động và phân bố hiệu quả của không khí trong 

một thời gian nhất định. 

 Đơn vị dùng để đánh giá sự thông khí là ACH ( Air 

Change Hour), được tính là tổng thể tích không khí 

trong phòng được thay đổi với không khí sạch bên 

ngoài trong một giờ. 

 Một đơn vị ACH có nghĩa là toàn bộ thể tích không khí 

trong phòng được thay đổi 



WHO khuyến cáo tối thiểu 12 ACH cho phòng bệnh có 

tác nhân gây bệnh nhiễm trùng qua đường không khí. 

ACH càng cao thì các hạt mù nhiễm trùng càng phấn 

tán/tản đi nhanh và nguy cơ nhiễm khuẩn qua đường 

không khí càng thấp. 

Luồng không khí ( gió) quá mạnh/ nhiều thì có thể 

không thoải mái. 



 Được tạo ra bằng cách sử dụng luồng không khí ở bện 

ngoài phát sinh do tác động của tự nhiên. 

oGió 

oChênh lệch nhiệt độ. 

 Các khoảng mở ở tường đối diện nhau ( để gió lùa qua 

phòng) 

 Các khoảng mở phải được mở tối đa 

 10% diện tích mỗi bức tường phải có khoảng mở( cửa 

sổ mở) 

 



 Nhà/phòng và cửa cần phải thiết kế để tận dụng hướng 

gió và không bị ngăn bởi các toàn nhà bên cạnh. 

 Luồng không khí đi từ nơi “sạch” đến nơi “bẩn” hay từ 

nhiều nơi “bị nhiễm trùng ít hơn” đến nơi “ bị nhiễm 

trùng nhiều hơn” ( hướng luồng gió) 

 Đảo trộn không khí tốt ( không bị tù đọng và lẩn quẩn). 



Ưu điểm: 

oCó thể được triển khai ngay. 

oChi phí thấp. 

oCó thể đạt ACH cao. 

Hạn chế: 

oKhó kiểm soát 

oKhông tiện lợi 

oKhông an toàn do côn trùng hoặc mất trộm 

oKhông thoải mái 

oCó thể ảnh hưởng bởi tiếng động và bụi. 



 Tạo ra do dùng hệ thống quạt cưỡng bức không khí 

mục đích để điều khiển luồng không khí có định hướng 

 Sử dụng quạt cấp khí vào phòng và quạt thải khí ra bên 

ngoài. 

 Cần cân nhắc tính khả thi và bền vững khi áp dụng 

thông khí cơ học vì rất tốn kém: 

oThiết kế 

oLắp đặt 

oVận hành 

oDuy tu, bảo dưỡng. 



 Đây là biện pháp kiểm soát môi trường được áp dụng 

rộng rãi. 

 Là biện pháp kết hợp giữa thông khí tự nhiên và thông 

khí cơ học bắng cách sử dụng thêm quạt. 

 Việc lắp các quạt thải để tăng thể tích không khí thay 

đổi trong phòng bệnh nhân rất có lợi cho các vùng 

thông khí tự nhiên không thích hợp. 



 Các quạt thải nên lắp ở vị trí cuối buồng bệnh, khu vệ 

sinh, buồng xét nghiệm. 

 Khi vận hành các quạt này sẽ hút không khí trong 

phòng thải ra ngoài nơi thoáng khí và có ánh nắng mặt 

trời sẽ nhanh chóng làm loãng và tiêu diệt vi sinh vật. 

 Quạt cây, quạt treo tường thích hợp khi cần luồng khí 

thổi từ khu vực nhân viên y tế về phía người bệnh và 

thổi ra bện ngoài. 

 Không nên để các quạt quay ở các chiều đối nhau sẽ 

không định hướng được luồng khí. 



Thông khí tự nhiên và thông khí kết hợp được áp dụng 

cho buồng điều trị bệnh nhân lao. 

Thông khí cơ học áp dụng cho các phòng xét nghiệm 

cần áp lực âm cho các kỹ thuật vi sinh thao tác với 

chủng vi khuẩn lao. 



• Đèn UV sử dụng phổ biến trong diệt trùng là đèn sử 

dụng hơi thủy ngân ( bước sóng 254nm) 

• Có các hình thức đèn UV để khủ trùng: 

oLắp trên tường 

oLắp để hắt lên trần 

oLắp trong các đường ống thông khi (với các nơi có sử dụng hệ 

thống lọc không khí; tuần hoàn không khí). 

oCác hệ thống đèn UV di động. 



• Thông thường các nhà sản suất đèn chỉ đưa ra công 

suất tiêu thụ điện của đèn 

UV:15W,30W,40W,45W,60W,80W,90W… trong khi 

hiệu quả khử trùng của nó được xác định dựa trên 

cường độ bức xạ UV(µw/cm2). 

• Theo tiêu chuẩn hiện tại của Hoa Kỳ 1 đèn UV 30W sẽ 

có thể đảm bảo cho một diện tích sàn 19m2. 



 Cường đọ tia xạ: tùy thuộc công suất, điều kiện, tuổi 

thọ bóng đèn. 

 Thời gian 

 Khoảng cách 

 Tiếp xúc trực tiếp-đảm bảo không khí được đảo trộn 

đều. Khử trùng không khí bằng Uv giảm tới 80% nếu 

không hoàn toàn pha trộn không khí. 

 Độ ẩm: Không nên dùng UV trong phòng có độ ẩm 

>70%. 

 Nhiệt độ: Lý tưởng 24-270C 



 Thời gian cần thiết (giây) để diệt vi khuẩn lao phụ 

thuộc vào công suất đèn và khoảng cách 

 15W 30W 45W 60W 

1 mét 84 42 28 21 

2 mét 336 168 112 84 

3 mét 756 378 252 189 

4 mét 1344 672 448 336 

5 mét 2100 1050 700 525 

6 mét 3024 1512 1008 756 



o Lắp đặt UV cần chú ý: 

Diện tích, hình dạng phòng 

Vị trí lắp đèn UV 

Công suất. Loại đèn UV 

Thời gian cần bật đèn UV để đảm bảo diệt trùng 

Khi tính toán công suất đèn UV, cần lưu ý đến khoảng cách xa 

nhất đến đèn UV. 

o Có thể gây nguy hại cho mắt và da nếu thiết kế và lắp 

đặt không đúng cách. 



o Khuyến cáo sử dụng tại những nơi có nguy cơ lây 

nhiễm cao và điều kiện thông khí không đảm bảo. 

o Đèn cực tím có máng che và được treo cao được coi là 

biện pháp can thiệp hỗ trợ để kiểm soát môi trường. 

o Thiết kế máng hắt phải lắp ở độ cao tối thiểu 2,1m tính 

từ sàn nhà, tại phòng có độ cao đến trần là 2,5m. 

o Có thể dùng quạt trần để đảo trộn không khí, tuy nhiên 

cần phải đảm bảo không khí lây nhiễm phải đủ thời 

gian tiếp xúc với đèn cực tím. 



 Hiệu quả khử trùng chỉ đạt khi đảm bảo các yêu cầu về lắp 

đặt, bảo trì, duy trì môi trường => Đôi khi gây ra tâm lý chủ 

quan cho nhân viên khi thực tế tác dụng diệt khuẩn đèn 

không còn đảm bảo. 

 Không khí trong phòng phải được đảo trộn đều mới nâng 

cao được hiệu quả khử trùng đèn. 

 Việt Nam là nước nhiệt đới ẩm, nhiệt độ, độ ẩm rất cao, làm 

giảm hiệu quả khử trùng của đèn UV. 

 Có khả năng gây ra một số tổn thương về da, mắt,… cho 

các nhân viên nếu không tuân thủ các quy định an toàn. 

 Kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên. 



 Phân công cán bộ phụ trách để thường xuyên: 

 Kiểm tra mức độ bức xạ 

 Làm sạch( tắt đèn trước khi làm sạch), định kỳ lau chùi 

bằng khăn tẩm cồn 700 

 Thay bóng đèn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Trung bình tuổi thọ làm việc của UV khoảng 1000h. 

Phải đo độ tia UV của đèn tối thiểu 1 lần/năm để đánh 

gia hiệu quả khử trùng. 

 Lưu ghi chép về các hoạt động kiểm tra và duy tu bảo 

dưỡng. 



Là biện pháp đã chứng minh có tác dụng diệt vi khuẩn 

hiệu quả, tương đối rẻ tiền, dễ kiếm. 

Có thể lắp đặt từng phòng riêng. 

Không gây tiếng ồn. 

Không gây phá hủy trang bị, dụng cụ,phòng ốc như các 

phương pháp khử trùng khác ( dùng hóa chất,…) 



• Ưu tiên số một là sử dụng hệ thống thông khí để đạt 

được ACH. 

• Nếu ACH không đạt thì cần bổ sung đèn cực tím. 

• Đèn cực tím ở phiá trên của phòng phải được thiết kế, 

lắp đặt, duy tu bảo dưỡng và vận hành đúng. 





 



TIẾP XÚC GIỌT BẮN KHÔNG KHÍ 

PHÒNG NGỪA BỔ SUNG 

PHÒNG NGỪA 

CHUẨN 



1. Vệ sinh tay 

2. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 

3. Vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho 

4. Sắp xếp người bệnh 

5. Tiêm an toàn và phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn 

6. Vệ sinh môi trường 

7. Xử lý dụng cụ 

8. Xử lý đồ vải 

9. Xử lý chất thải 

( Quyết định 3671/QĐ0BYT ngày 27/9/2012 Hướng dẩn 
KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 



 

TIẾP XÚC 

GIỌT BẮN 

KHÔNG KHÍ 

• Vệ sinh tay 
• Áo choàng 
• Găng tay 

 Vệ sinh tay 
 Khẩu trang y tế 

 Vệ sinh tay 
 Phòng áp lực âm 
 Khẩu trang hô hấp N95 



 





 



Loại 1: loại quần, áo choàng, mũ 
trùm đầu rời 

• Áo choàng chống thấm 

• Quần chống thấm 

• Khẩu trang y tế 

• Khẩu trang N95 

• Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt 

• Găng tay y tế 

• Găng tay cao su 

• Mũ che đầu loại trùm kín đầu 
và cổ 

• Bao giầy chống thấm loại ống 
cao 

• Ủng cao su 

Loại 2: loại quần liền áo 
choàng và mũ trùm đầu 
 Bộ quần, áo choàng,mũ. 
 Bao giầy loại ống cao 
 Tạp dề chống thấm. 
 Khẩu trang y tế 
 Khẩu trang N95 
 Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt 
 Găng tay y tế 
 Găng tay cao su 
 Bao giầy chống thấm loại ống 

cao 
 Ủng cao su 

 

 
 



1. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện PHCN phù hớp với tình 
huống sắp thực hiện 

2. Luôn mang phương tiện PHCN khi tiếp xúc, thăm khám, 
chăm sóc cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 

3. Mặc và tháo bỏ phương tiện PHCN phải được thực hiện 
thuần thục trước khi chăm sóc NB và được giám sát bởi 
thành viên đã được đào tạo. 

4. Mặc và tháo bỏ phương tiện PHCN trong buồng đệm 
trước khi vào và sau khi ra khỏi buồng cách ly. Tránh tiếp 
xúc hoặc điều chỉnh phương tiện PHCN trong buồng cách 
ly. 

5. Đảm bảo phương tiện PHCN phủ kín toàn bộ cơ thể 
6. Thay găng khi di chuyển từ chăm sóc NB này sang chăm 

sóc NB khác, thay găng nếu bị rách, vệ sinh tay trước khi 
mang găng mới và sau khi tháo găng. 

 



7. Tháo phương tiện PHCN cần chú ý các nguyên tắc sau: 

 Mặt ngoài phương tiện PHCN mức độ ô nhiễm cao, khi tháo phải 

lộn mặt ngoài vào trong, luôn cuộn phương tiện PHCN trong lúc 

tháo, không được giũ phương tiện PHCN khi tháo. 

 Phần trước phương tiện PHCN nguy cơ lây nhiễm cao hơn phần 

sau. Tránh đụng chạm tay vào phần trước của phương tiện PHCN 

trong khi mang và tháo. 

 Tháo phương tiện PHCN ở vùng sau, khẩu trang phải tháo bỏ 

cuối cùng. 

8. Phương tiện PHCN chỉ dùng một lần, là chất thải lây nhiễm, sau 

khi tháo phải bỏ ngay vào thùng chất thải lây nhiễm( thùng màu 

vàng). Thùng đựng chất thải phải đủ lớn và phải có nắp đậy tự 

động. 

 



o Bước 1: vệ sinh tay 

o Bước 2: đi bốt/bao giầy 

o Bước 3: Mặc quần và áo 
choàng(mang tạp dề nếu có chỉ định) 

o Bước 4: vệ sinh tay 

o Bước 5: mang khẩu trang 

o Bước 6:mang kính bảo hộ( đối với 
loại có gọng cài tai) 

o Bước 7: Đội mũ trùm kín tóc, đầu, tai, 
dây đeo khẩu trang. 

o Bước 8: Mang tấm che mặt hoặc kính 
bảo hộ 

o Bước 9: mang găng tay sạch 



BƢỚC LOẠI RỜI LOẠI QUẦN LIỀN ÁO VÀ MŨ 

Bước 1 Tháo găng. Khi tháo cuộn mặt 

trong găng ra ngoài. Nếu có tạp 

dề, cởi dây dưới trước, dây trên 

sau, cuộn ngược mặt trong của 

trong của tạp dề ra ngoài 

Tháo găng. Khi tháo cuộn mặt trong 

găng ra ngoài. Nếu có tạp dề, cởi dây 

dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược 

mặt trong của trong của tạp dề ra 

ngoài 

 

Bước 2 Vệ sinh tay Vệ sinh tay 

Bước 3 Tháo bỏ choàng, cuộn mặt trong 

của áo choàng ra ngoài 

Tháo kính bảo hộ hoặc tấm che mặt 

Bước 4 Vệ sinh tay Vệ sinh tay 

Bước 5 Tháo bỏ quần, ủng/bao giày cùng 

lúc, cuộn mặt trong của quần ra 

ngoài. Nếu mang ủng, đặt ủng vào 

thùng có dung dịch khử khuẩn 

Tháo bỏ mũ, áo, quần. Khi tháo để 

mặt trong của trang phục lộn ra ngoài 



BƢỚC 

 

LOẠI RỜI 

 

LOẠI QUẦN LIỀN ÁO VÀ MŨ 

 

Bước 6 Vệ sinh tay Vệ sinh tay 

Bước 7 Tháo kính bảo hộ hoặc tấm che 

mặt 

Tháo bỏ ủng/ bao giày, cuộn mặt 

trong ra ngoài. Nếu mang ủng, đặt 

ủng vào thùng có dung dịch khử 

khuẩn) 

Bước 8 Vệ sinh tay Vệ sinh tay 

Bước 9 Tháo mũ trùm đầu ( luồn tay vào 

mặt trong mũ) 

Tháo khẩu trang ( cầm phần dây 

đeo phía sau đầu hoặc sau tai) 

Bước 10 Tháo khẩu trang ( cầm phần dây 

đeo phía sau đầu hoặc sau tai) 

Vệ sinh tay 

Bước 11 Vệ sinh tay 



 Nhân viên tại nơi đón tiếp: Mang khẩu trang y tế 

 Nhân viên khám sàng lọc BN nhiễm, nghi ngờ nhiễm 

nCoV: Mang áo choàng giấy, khẩu trang y tế và găng 

tay. 

 Nhân viên vận chuyển bệnh nhân nhiễm/nghi ngờ 

nhiễm nCoV: Mang áo choàng giấy, găng tay, khẩu 

trang y tế 

 Nhân viên khi vào buồng cách ly bệnh nhân: Mang mũ, 

kính bảo hộ, khâu trang y tế ( hoặc N95 nếu có), quần 

áo phòng chống dịch, bốt, găng tay. 



 

 

 

 

XIN CẢM ƠN  

QUÝ  ĐỒNG  NGHIỆP  ĐÃ  LẮNG 
NGHE 


