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Biện pháp quản lý và phò ng chống dịch tại chợ bán sỉ

Tất cả mọi người đều phải rửa
tay thật sạch

Đặt thêm thiết
bị rửa tay ở
nơi gần nhất,
thường xuyên
bổ sung thêm
chất tẩy rửa

Dán biểu ngữ
hoặc poster
nhắc nhở việc
“Rửa tay”

Chà sát hai
bàn tay ít nhất
20 giây, có
đeo găng tay
cũng vẫn phải
rửa tay.

Nguồn: CECC

Vệ sinh tay vào
các thời điểm
nhất định, sau
mỗi lần tiếp
xú c hoặc hoạt
động nào đó
Áp dụng biện
pháp thu tiền
không tiếp xúc
trực tiếp với
khách hàng;
thúc đẩy “nền
kinh tế không
tiếp xúc”.
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Thiết bị bảo hộ cá nhân
theo khuyến cáo

Tất cả những người thực hiện công việc trong
thời gian mở cửa và trong phạm vi kinh doanh của
chợ, đều phải đeo khẩu trang và mặt nạ chống
giọt bắn, ngoài ra đeo găng tay hoặc tạp dề chống
nước tùy theo nhu cầu.

 Khẩu trang loại dùng 1 lần sau mỗi lần sử dụng hoặc khi thấy bị
bẩn rõ rệt thì phải xử lý vứt bỏ đúng cách, không được dùng lại.
 Mặt nạ chống giọt bắn nếu là loại có thể sử dụng nhiều lần, sau
khi sử dụng hàng ngày hoặc khi thấy bị bẩn rõ rệt thìphải vệ sinh
sạch sẽ, rồi thực hiện khử trù ng bằng cồn 75 độ hoặc những chất
khử trù ng thích hợp khác.

Nguồn: CECC

2

越南文版

Biện pháp quản lý và phò ng chống dịch tại chợ bán sỉ

Khử trùng và làm sạch môi
trường

Lập kế hoạch, ghi
chép đầy đủ
 Lập kế hoạch làm sạch
và khử trùng môi
trường

Định kỳ thực hiện
làm sạch và khử
trùng môi trường
•

Mỗi ngày ít nhất 1 lần
trở lên

•

Phải tăng số lần khử
trùng đối với những chỗ
bề mặt thường xuyên có
sự tiếp xúc hoặc những
vị trícó nguy cơ ô nhiễm
cao.

•

Phải lập tức tiến hành
làm sạch và khử trùng
khi môi trường có tình
trạng bị ô nhiễm rõ rệt.

 Ghi chép đầy đủ tình
hình thực hiện
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Thường xuyên
giữ gìn nhà vệ
sinh sạch sẽ
Định kỳ thực hiện
làm sạch và tiêu độc
khử trùng để giữ gìn
nhà vệ sinh sạch sẽ.
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