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Giới thiệu   
COVID-19 đã buộc mọi người phải suy nghĩ về giãn cách xã hội, rửa tay, đeo khẩu trang, và độ sạch các bề mặt 
chúng ta tiếp xúc.  Khi những đều trên được thực hiện nghiêm túc, nguy cơ nhiễm và lây lan SARSCoV-2, virus 
gây ra COVID-19, sẽ giảm đi rất nhiều.  

Chúng ta thường có sự nhầm lẫn giữa ý nghĩa của việc làm sạch, sát khuẩn, khử trùng và tiệt trùng các bề mặt và 
thiết bị chúng ta dùng ở nhà.  Thông thường, sự nhầm lẫn xung quanh các thuật ngữ và định nghĩa khiến mọi 
người thực hiện chúng một cách sai lệch.  Sau đây, chúng tôi giải thích sự khác biệt của từng thuật ngữ và lý do 
tại sao chúng lại quan trọng khi thực hiện đúng ở nhà.   

Mục tiêu là gì?    
Làm sạch (cleaning), sát khuẩn (sanitizing), khử trùng (disinfecting) và tiệt trùng (sterilizing) là các cách làm giảm 
số lượng vi khuẩn trên các bề mặt và đồ vật được sử dụng như bàn bếp, mặt bàn, công tắc đèn và tay nắm cửa. Vi 
trùng vô hại hoặc có hại như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, một số loại nấm là một phần của cuộc sống hàng và có 
thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Áp dụng làm sạch, sát khuẩn, khử trùng, và tiệt trùng để giảm số lượng vi 
trùng, hòng triệt tiêu khả năng gây bệnh.  

  
Hình 1. Mức độ giảm mầm bệnh do làm sạch, sát khuẩn, khử trùng và tiệt trùng bề mặt (Hình của Reza Ovissipour).   



  
      

Làm sạch 
Lau rửa thông thường cũng có thể làm giảm vi trùng trên các bề mặt và dụng cụ, và cũng là bước đầu tiên trước 
khi sát khuẩn, khử trùng hay tiệt trùng.  Nó loại bỏ những thứ bạn có thể nhìn thấy trên bề mặt và đồ vật ( như 
chất dơ, bụi, hoặc mảnh vụn thức ăn) cùng với vi khuẩn bằng cách chà, rửa, lau và xịt nước.  Xà phòng (hoặc chất 
tẩy rửa khác) và nước thường được xử dụng để rửa sạch các bề mặt và đồ dùng.  Ví dụ, hành động cọ rửa bàn tay 
bằng xà phòng và nước (nói cách khác là làm sạch tay), có thể loại bỏ vi trùng. 

Sát khuẩn 
Hãy nhớ làm sạch trước khi sát khuẩn (vì bạn không thể sát khuẩn bề mặt bẩn).  Sát khuẩn sẽ làm giảm thêm số 
lượng vi khuẩn trên bề mặt, dụng cụ, thiết bị.  Chất sát khuẩn bao gồm hóa chất (ví dụ: thuốc tẩy, cồn có nồng độ 
cao), hoặc máy móc (ví dụ: tia UV). Tất cả các chất sát khuẩn đều dán nhãn hướng dẫn cách pha chế và sử dụng 
để mang lại hiểu quả cao.   

Khử trùng   
Hãy nhớ làm sạch trước khi khử trùng (vì bạn không thể khử trùng bề mặt bẩn).  Khử trùng bề mặt, dụng cụ, thiết 
bị sau khi được làm sạch, giúp giảm một số lượng lớn vi trùng, bao gồm cả virus gây ra COVID-19. Tương tự như 
chất sát khuẩn, các chất khử trùng phổ biến là thuốc tẩy và cồn có nồng độ cao.  Mỗi loại nên pha và sử dụng theo 
hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.  Chất khử trùng cần một thời gian tiếp xúc nhất định trên bề mặt và dụng cụ để để 
diệt vi trùng.  Vì thế, tuân theo cách sử dụng để khử trùng tối đa và hiệu quả.   

Tiệt trùng 
Hãy nhớ làm sạch trước khi tiệt trùng (vì bạn không thể tiệt trùng bề mặt bẩn).  Tiệt trùng tiêu diệt vi khuẩn, virus, 
ký sinh trùng và nấm trên bề mặt. Thông thường, tiệt trùng được sử dụng trong lĩnh vực y tế; ví dụ, dụng cụ phẫu 
thuật được tiệt trùng trước khi sử dụng trong phòng mổ, hoặc dụng cụ nha khoa được tiệt trùng trước khi làm sạch 
răng của bệnh nhân.  

Khi nào phải làm sạch?  
Các bề mặt phải luôn được làm sạch một khi chúng đã qua sử dụng hoặc trở nên bẩn.  Sạch sẽ là một cách tăng 
cường sức khỏe dễ dàng, và ngăn ngừa các vấn đề phơi nhiễm trong tương lai do mất vệ sinh (bẩn).   

Khi nào phải sát khuẩn hoặc khử trùng?  
Lựa chọn việc sát khuẩn hoặc khử trùng phụ thuộc vào loại vi trùng bạn muốn giảm và tầng suất bạn chạm vào / 
sử dụng bề mặt, dụng cụ, thiết bị hoặc vật thể khác. Ví dụ, bạn nên khử trùng, thay vì sát khuẩn một bề mặt đã 
được làm sạch, khi  mục tiêu là giảm virus như SARS-CoV-2.  Nói chung, dung dịch khử trùng thường có nồng 
độ mạnh hơn, và tiếp xúc với bề mặt trong một khoảng thời gian dài hơn so với dung dịch sát khuẩn.   

Ngoài ra, khi lựa chọn loại sát khuẩn hoặc khử trùng, nên chú trọng đọc nhãn về thông tin pha chế và sử dụng để 
lựa chọn hợp chất thích hợp. Ví dụ, một số chất khử trùng yêu cầu rửa lại bằng nước sau khi áp dụng, do hóa chất 
có nồng độ cao.   

Tôi có thể làm sạch, và sát khuẩn, hoặc khử trùng một cái gì đó cùng một 
lúc không?  
Có. Có những sản phẩm bao gồm tất cả công dụng trên. Ví dụ, khăn lau sát khuẩn hoặc khử trùng sẽ làm sạch một 
bề mặt, và nó có thể để lại (các) hóa chất để sát khuẩn hoặc khử trùng.  Hãy chắc chắn làm theo các hướng dẫn 
trên nhãn của sản phẩm, để hóa chất vẫn còn trên bề mặt trong khoảng thời gian thích hợp, hòng đảm bảo hiệu 
quả. 
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Tôi có thể làm sạch mà không cần sát khuẩn hoặc khử trùng không?   
Có, bạn có thể làm sạch bề mặt mà không cần sát khuẩn hoặc khử trùng.  Làm sạch rửa trôi và loại bỏ bụi bẩn, 
mảnh vụn thực phẩm cùng với vi trùng nằm trên những bụi bẩn và mảnh vụn.  Như đã thảo luận ở trên, sạch sẽ là 
một cách dễ dàng để tăng cường sức khỏe tại nhà, và ngăn ngừa các vấn đề phơi nhiễm trong tương lai từ ăn ở mất 
vệ sinh (bẩn).  

Tôi có thể sát khuẩn hoặc khử trùng mà không cần làm sạch trước 
không?  
Không.  Luôn làm sạch trước khi sát khuẩn hoặc khử trùng. Nếu đất (như là bụi bẩn, bụi, mảnh vụn thức ăn) 
không được dọn sạch trước, chúng có thể làm giảm khả năng tiêu diệt vi trùng của chất sát khuẩn hoặc chất khử 
trùng.   

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên sát khuẩn hoặc khử trùng?  
Bạn nên làm sạch bề mặt thường xuyên, đặc biệt là sau khi sử dụng. Sát khuẩn hoặc khử trùng tùy theo mục tiêu 
của bạn. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là giảm số lượng vi trùng sau khi xử lý thịt sống trên bếp, thì bạn nên sử 
dụng dung dịch sát khuẩn sau khi làm sạch. Nếu mục tiêu là loại bỏ virus như SARS-CoV-2, thì hãy sử dụng hoát 
chất khử trùng sau khi làm sạch trên các bề mặt.   

Luôn tự hỏi bề mặt, dụng cụ được sử dụng hoặc chạm vào thường xuyên như thế nào? Ví dụ, trên các bề mặt 
thường chạm nhiều như nắm cửa, hoặc tay cầm vòi phòng tắm, thì nên khử trùng sau khi làm sạch, để giảm đi 
nhiều loại và số lượng vi trùng hơn, bao gồm SARS-CoV-2.  
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