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Giới thiệu

Làm sạch, sát khuẩn hoặc khử trùng bề mặt các đồ
dùng trong gia đình là điều mọi người nên làm
thường xuyên. Lau chùi bao lâu một lần phụ thuộc
vào vật liệu và tần suất bề mặt được sử dụng hoặc
chạm vào. Các khu vực hoặc bề mặt thường xuyên
chạm vào như bàn và mặt bàn nhà bếp có thể cần
phải được làm sạch hàng ngày, hoặc thậm chí
thường xuyên hơn. Chúng ta hãy đi qua các bước về
cách làm sạch, sát khuẩn hoặc khử trùng các bề mặt.

Nếu bạn không cần sát trùng hoặc khử trùng, bạn có
thể để bề mặt khô tự nhiên, hoặc lau khô bằng khăn
giấy sử dụng một lần hay khăn sạch, sau đó sử dụng.

An toàn là trên hết

Hình 1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mẹo
để sử dụng các hóa chất gia dụng an toàn. Ví dụ, đọc
nhãn nên chú ý đến các cảnh báo và hướng dẫn nguy
hiểm. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch, và sát
khuẩn hoặc khử trùng ở những khu vực thông gió
tốt, để tránh hít phải khí độc hại. Đeo găng tay dùng
một lần và kính bảo vệ mắt để ngăn ngừa tiếp xúc
ngoài ý muốn với da hòng gây khó chịu. Sau khi làm
xong loại bỏ găng tay và rửa tay, để tránh ô nhiễm
chéo.

A Làm Sạch

Sau khi đánh giá độ an toàn, bước đầu tiên là làm
sạch các bề mặt bẩn bằng nước và xà phòng. Để bắt
đầu, cạo và rửa các bề mặt bằng nước để loại bỏ
thức ăn mắc kẹt, dính, dầu mỡ, bụi bẩn hoạt các chât
khác. Sau đó, rửa bằng nước và dung dịch xà phòng
hoặc chất tẩy rửa. Tiếp theo, rửa kỹ bề mặt bằng
nước sạch (loại bỏ bất kỳ chất còn lại bao gồm bụi,
mảnh vụn thực phẩm, và xà phòng). Bây giờ, bề
mặt đã sẵn sàng để sát khuẩn hoặc khử trùng (xem
bước tiếp theo).

Hình 1. Các mẹo để sử dụng dung dịch hóa học an
toàn (Hình của Reza Ovissipour).

Chọn sát khuẩn hay khử trùng

Lựa chọn có nên sát khuẩn hoặc khử trùng bề mặt đã
được rửa sạch phụ thuộc vào loại vi trùng bạn muốn
giảm (xem FST-386NP) và tần suất chạm/ sử dụng
bề mặt, dụng cụ, thiết bị hoặc đồ vật. Hãy chắc chắn

đọc nhãn để biết cách pha chế, sử dụng dung dịch an
toàn trên bề mặt hoặc đồ vật (ví dụ: mặt bàn bếp của
bạn (bề mặt tiếp xúc với thực phẩm), khác với trong
phòng tắm của bạn (bề mặt tiếp xúc phi thực phẩm).

Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn
hoặc dung dịch khử trùng

Khi chuẩn bị dung dịch sát khuẩn hoặc dung dịch
khử trùng của riêng bạn, chúng tôi khuyên nên pha
chế trong bồn rửa hoặc một cái thùng lớn có viền
cao (ví dụ: khay có viền, xô lớn, trong bồn tắm, v.v.)
để dễ dàng chứa và làm sạch nếu bạn làm đổ. Tốt
nhất là có một bộ dụng cụ riêng để pha trộn hóa chất
tẩy rửa, và tuyệt đối không dùng chúng để nấu ăn.
Bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn một cái khăn xài một
lần để chùi, khi lỡ làm đổ hoặc tràn hóa chất.
Trộn hóa chất với nước theo hướng dẫn nhãn, để tạo
ra dung dịch sát khuẩn hoặc khử trùng thích hợp cho
bề mặt hoặc đồ vật được chọn. Sử dụng nước ở nhiệt
độ phòng, trừ khi ghi khác trên nhãn.

Sử dụng dung dịch đã chuẩn
bị cho các đồ vật trong nhà

Áp dụng dung dịch đã chuẩn bị lên toàn bộ bề mặt
đã làm sạch. Không rửa sạch hoặc lau khô. Để dung
dịch trên bề mặt theo chỉ định trên hướng dẫn nhãn.
Đây được gọi là thời gian tiếp xúc. Thời gian tiếp
xúc rất quan trọng để cho phép vi trùng bị tiêu diệt.

Nếu nhãn ghi có thể được sử dụng trên "Bề mặt tiếp
xúc thực phẩm", thì bạn có thể dùng nó trên các bề
mặt như bát đĩa, dụng cụ nấu ăn và mặt bàn bếp.
Đôi khi, trên nhãn cũng có ghi chú nếu cần phải rửa
sạch bề mặt tiếp xúc thực phẩm bằng nước sau khi
khử trùng (điều này phổ biến với các dung dịch khử
trùng, vì nồng độ hóa học thường cao hơn so với các
dung dịch sát khuẩn). Việc rửa lại bằng nước sẽ trôi
đi dư lượng dung dịch còn sót, có thể bám lên thực
phẩm của bạn (tức ô nhiễm chéo).

Chất sát khuẩn và chất khử
trùng thường được sử dụng

Một số hóa chất được sử dụng phổ biến nhất cho sát
khuẩn và khử trùng bao gồm:
•
•

Thuốc tẩy (natri hypochlorite)
Amoni bậc bốn (quaterary ammonium)
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• Hydrogen peroxide
• Dung dịch cồn (ít nhất 70% cồn)
Bạn có thể tự pha chế theo hướng dẫn nhãn, hoặc
bạn có thể mua hỗn hợp sát khuẩn hoặc khử trùng đã
được pha chế sẵn.
Nếu bạn đang tìm kiếm chất khử trùng đã được thử
nghiệm để chống lại virus SARS-CoV-2, hãy xem
cặn kẽ xác nhận trên nhãn, hoặc xem Danh sách-N
của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (Enviromental
Protection Agency’s List-N) để tìm các sản phẩm
diệt virus SARS-CoV-2 đã đươc thử nghiệm.

Sử dụng hỗn hợp sát khuẩn
hoặc dung dịch khử trùng pha
sẵn

Nếu mua dung dịch được pha sẵn, hãy đảm bảo nó
có thể được sử dụng trên các bề mặt được chọn (ví
dụ: bề mặt tiếp xúc với thực phẩm hoặc phi thực
phẩm) và hiệu quả chống lại vi trùng (ví dụ: vi
khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm) bạn muốn giảm /
tiêu diệt. Nếu sử dụng khăn lau diệt khuẩn chuẩn bị
sẵn (disinfectant wipe), có thể cần phải sử dụng
nhiều hơn một cái khăn lau để làm sạch bề mặt đúng
cách, và giữ cho nó ướt trong suốt thời gian tiếp xúc
đã nêu, để sát khuẩn hoặc khử trùng.

Đánh giá bề mặt vật dụng
trong gia đình của bạn

Nhãn hướng dẫn luôn ghi chú thông tin về các bề
mặt có thể sử dụng sản phẩm. Thông thường, các bề
mặt này cứng và sẽ không hấp thụ xà phòng, nước
và sản phẩm khử trùng (điều này có nghĩa là chúng
"không xốp"). Một số ví dụ về các bề mặt này bao
gồm và không giới hạn:
•
•
•
•
•
•

Bàn hoặc mặt bàn không bằng gỗ (đá, bê
tông, hỗn hợp đá)
Tay cầm (bồn rửa, tủ lạnh, tủ, ngăn kéo, tay
nắm cửa)
Chậu bồn rửa và bồn tắm (bao gồm vòi
nước)
Nhà vệ sinh
Công tắc đèn
Thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng,
màn hình cảm ứng, bàn phím và điều khiển
từ xa. Luôn kiểm tra hướng dẫn của nhà sản
xuất để biết thêm chi tiết hoặc cân nhắc.)
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Mẹo an toàn bổ sung (Hình 1)
•

•

•

•

Không sử dụng các chất tẩy rửa để làm sạch
hoặc vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm tiếp xúc
trực tiếp với các dung dịch này có thể để lại
dư lượng trong thực phẩm và gây độc hại.
Chỉ sử dụng như được chỉ định trên nhãn.

Làm theo hướng dẫn trên nhãn. Điều quan
trọng là không trộn lẫn các hóa chất với
nhau, ví dụ trộn thuốc tẩy với amoniac. Sự
trộn lẫn này không làm cho hỗn hợp “mạnh
hơn”, thay vào đó chúng có thể gây hại
nghiêm trọng (như tạo ra khí độc có thể làm
bất tỉnh).
Giữ các hợp chất hóa học xa nơi trẻ em và
vật nuôi có thể tiếp cận. Nếu bạn nghi ngờ
họ đã tiếp xúc với các dung dịch này, hãy
gọi Cơ Quan Kiểm Soát Chất Độc (Poison
Control 1-800-222-1222). Hãy cất chai lọ
hóa chất vào một thùng chứa thứ cấp, là một
thực hành tốt nhất, trong trường hợp rò rỉ
xảy ra.
Không ăn, uống, thở hoặc tiêm hóa chất vào
cơ thể hoặc bôi trực tiếp lên da (trên người
hoặc vật nuôi). Hầu hết các hóa chất là chất
kích thích da và có thể gây bỏng, phát ban
hoặc các phản ứng khác.

Tham khảo
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