
Mỗi ngày 01 lần, sau buổi học: Lau khử khuẩn nền 
nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ 
học tập, đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. 
Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, 
nhà vệ sinh.

Mỗi ngày 02 lần, sau giờ học 
buổi sáng và cuối ngày:  Lau 
khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn 
cầu thang, tay vịn lan can, nút 
bấm thang máy.

Mỗi ngày 02 lần, sau mỗi 
chuyến đưa, đón học sinh:  Lau 
khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, 
ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. 

Mở cửa ra vào và cửa sổ  lớp 
học, sử dụng quạt, không sử 
dụng điều hòa.

Hạn chế sử dụng đồ chơi, 
dụng cụ học tập  bằng các 
vật liệu không khử khuẩn được.

Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, 
ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét 
nghiệm dương tính với COVID-19 thì 
thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn 
của y tế địa phương.

 Vệ sinh ngoại cảnh
(phát quang bụi rậm, 
không để nước đọng).

Khử khuẩn trường học 01 lần: 
Phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, 
tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay 
vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng 
cụ học tập, đồ vật trong phòng...

Bố trí đủ thùng đựng rác,
thu gom, xử lý hàng ngày.
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TRONG THỜI GIAN HỌC SINH HỌC TẠI TRƯỜNG

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0869 577 133

HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG,
KHỬ KHUẨN TẠI TRƯỜNG HỌC

Lưu ý: Để xa tầm với của trẻ các chai, lọ đựng chất khử khuẩn.

KHỬ KHUẨN BẰNG CÁC CHẤT TẨY RỬA THÔNG THƯỜNG 

Như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có 
chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn. 
Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.

TRƯỚC KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG


