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I. Trước khi học sinh trở lại trường học

✓ Vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm,

không để nước ứ đọng).

✓ Khử khuẩn 1 lần: Lau nền lớp học, bàn

ghế, đồ dùng dụng cụ học tập, cửa, tay

vịn cầu thang, lan can…..



II. Trong thời gian học sinh học tại trường

✓ Lau khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, đồ

chơi, dụng cụ đồ vật trong phòng học,

phòng chức năng. Dọn vệ sinh, lau

rửa, khử khuẩn nhà vệ sinh khu vực

rửa tay: 1 lần/ngày, sau buổi học.

✓ Lau khử khuẩn tay nắm cửa. Tay vịn

cầu thang, tạy vịn lan can, nút bấm

thang máy…: 2 lần/ngày sau giờ học

buổi sáng và cuối ngày.

✓ Lưu ý: Các trường linh động bố trí

thời điểm thực hiện lau khử khuẩn

theo đặc thù ca học, giờ học của

trường.



II. Trong thời gian học sinh học tại trường

✓ Lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn,

ghế ngồi, cửa sổ sàn xe: 2 lần/ngày sau

mỗi chuyến đưa, đón học sinh.

✓ Mở cửa ra vào, cửa sổ các lớp học, sử

dụng quạt, không sử dụng điều hòa.

✓ Hạn chế sử dụng các đồ chơi, vật dụng,

dụng cụ không khử khuẩn được.



II. Trong thời gian học sinh học tại trường.

✓ Bố trí thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu

gom, xử lý hàng ngày; bố trí thùng đựng khẩu trang thải bỏ; thùng đựng chất thải lây

nhiễm tại phòng y tế, tại phòng cách ly (Thùng đựng chất thải lây nhiễm có thêm biển báo

“Chất thải nghi nhiễm Sars- CoV-2”

✓ Trường học hợp đồng, thống nhất với TYT thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm về

TYT hoặc cơ sở có đủ điều kiện theo quy định.

✓ Bố trí thùng đựng khẩu trang y tế đã qua sử dụng tại vị trí thuận tiện, thu gom hàng ngày.

✓ Tuyệt đối không vứt rác bừa bãi, đặc biêt là khẩu trang y tế, găng tay y tế đã qua sử dụng.



II. Trong thời gian học sinh học tại trường.

✓ Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa

thông thường như dung dịch đa

năng hoặc các dung dịch 0,05%

clo hoạt tính hoặc dung dịch

chứa ít nhất 60% cồn.



III. Hướng dẫn khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B

❖ Giới thiệu chung:

✓ Cloramin B là hóa chất khử trùng dạng muối hữu cơ chất rắn, màu

trắng.

✓ Gồm 2 dạng: dạng bột (1kg, thùng 25 đến 30 kg) hoặc dạng viên

nén 250 mg/viên.

✓ Công dụng: khử khuẩn, sát trùng.

➢ Cloramin B là hợp chất dễ gây độc nếu hít hoặc nuốt với nồng độ >=

2% có thể gây ra bệnh viêm da, suy hô hấp, ngộ độc đường tiêu hóa.

➢ Khi pha phải sử dụng hết tránh để quá 24h gây lãng phí Cloramin B.

➢ Nồng độ Cloramin B để khử khuẩn lau rửa: 0,05% (theo hướng dẫn

của Cục QLMTYT).

➢ Ví dụ: Cloramin B loại 25% được tính như sau:

Khối lượng Cloramin B cần pha: (0,05.10.1000)/25= 20g

=> Như vậy, cứ 10 lít nước pha 20g Cloramin B (loại 25%).



III. Hướng dẫn khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B

❖ Chuẩn bị dụng cụ pha, lau khử khuẩn:

✓ Xô: 2 chiếc (1 xô đựng nước sạch, 1 xô đựng

dung dịch Cloramin B), gáo;

✓ Găng tay (Y tế, cao su thường);

✓ Khẩu trang, kính bảo hộ (nếu có);

✓ Thìa hoặc muỗng;

✓ Cân tiểu li;

✓ Túi nhỏ đựng cloramin B (ghi nhãn);

✓ Giẻ lau (chọn giẻ lau phù hợp).



III. Hướng dẫn khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B

❖ Cách đong/cân Cloramin B 0,05%: có 2 cách

✓ Cách 1: cân 20g Cloramin B và cho vào các túi bóng nhỏ để pha dùng

nhiều lần.

✓ Cách 2: Dùng thìa hoặc muỗng có đánh dấu vạch súc được 20g

Cloramin B, mỗi lần pha súc trực tiếp từ các gói Cloramin B loại to.

Lưu ý: Trước khi cân/đong Cloramin B, cán bộ thực hiện phải đeo

khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ (nếu có).

(theo hướng dẫn của Cục QLMTYT thì nồng độ cloramin được sử dụng

trong công tác khử khuẩn tại trường học: 0,05% cloramin B)



III. Hướng dẫn khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B

❖ Lau khử khuẩn bề mặt:

✓ Bước 1: Pha Cloramin B: Đổ nước vào xô có vạch 10 lít sau đó đổ Cloramin B đã được

đóng trong túi bóng nhỏ (20g) hoặc đong ở thìa, muỗng và xô có 10 lít nước dùng gáo

khuấy đều cho tan Cloramin B.

✓ Bước 2: lau sạch bề mặt bụi bẩn bằng xô nước sạch.

✓ Bước 3: lau bề mặt bằng dung dịch Cloramin B 0,05% để ít nhất 10-30 phút để phát

huy tác dụng của Cloramin B và để dung dịch khô tự nhiên.

Nguyên tắc lau: lau từ trên xuống dưới, từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, mỗi

giẻ chỉ dùng 1 lần cho khoảng 20m2 - không dùng lại. Sau khi lau khử khuẩn bằng dung

dịch Cloramin B 0,05% học sinh và mọi người phải được cách ly ít nhất 10 phút.

Để tiết kiệm Cloramin B, lau khử khuẩn bề măt trước như: bàn ghế, cửa… sau đó dùng

để lau nền nhà.



III. Hướng dẫn khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B

❖ Khử khuẩn đồ chơi, vật dụng:

✓ Bước 1: sau khi pha dụng dịch, rửa các đồ chơi của trẻ bằng nước sạch, 

✓ Bước 2: ngâm đồ chơi vào dung dịch Cloramin B khoảng 30- 60 phút

✓ Bước 3: rửa sạch bằng nước sạch sau đó đem phơi khô.



Lưu ý

✓ Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học trong mùa

dịch covid-19 phải có biên bản tại mỗi lần phun khử khuẩn,

vệ sinh ngoại cảnh

✓ Tại mỗi lớp học, mỗi vị trí, công trình trong khuôn viên phải

có nhật kí vệ sinh hàng ngày thể hiện:Thời gian, dung dịch

khử khuẩn, người thực hiện...




