
 

 

 

Các câu hỏi thông thường 

 

H. Tôi nên dùng xà phòng và nước 
hay dùng dung dịch sát trùng tay 
có chất cồn để làm sạch tay?  
Đ. Quý vị có thể dùng xà phòng và nước 
hoặc dung dịch sát trùng tay có chất cồn để 
làm sạch tay.  
 

H. Tôi sẽ thấy nhân viên y tế dùng 
dung dịch sát trùng tay có chất 
cồn?  
Đ. Vâng, khi viếng bệnh viện quý vị sẽ thấy 
nhân viên y tế rửa tay thường xuyên hoặc 
dùng dung dịch sát trùng tay có chất cồn 
trước và sau khi chăm sóc cho quý vị, thân 
nhân hoặc bè bạn. Nhân viên y tế được 
huấn luyện dùng biện pháp vệ sinh bàn tay 
hầu ngăn ngừa việc truyền nhiễm.  
 

H. Liệu dung dịch sát trùng tay có 
diệt hết mọi vi trùng gây mầm bệnh  
trên tay của tôi hay không?  

Đ. Dung dịch có chất cồn sẽ diệt được 99.9 
phần trăm vi trùng gây mầm bệnh trên tay 
của quý vị. 

 

Muốn biết thêm chi tiết hãy liên lạc với Dịch vụ Ngăn 

ngừa và Kiểm soát Truyền nhiễm (viết tắt là IPAC) 

của Eastern Health.  Xin vui lòng hỏi Quản lý của 

Đơn vị Y tá để biết chi tiết liên lạc. 

 

 

 

Bảo mật việc Riêng tư của Quý vị  

 
Eastern Health cam kết bảo mật việc riêng tư của quý vị.  

Chúng tôi sẽ lưu giữ an toàn chi tiết cá nhân của quý vị  và 
chỉ tiết lộ chi tiết về quý vị khi luật lệ bắt buộc. 

 
Chúng tôi tuân thủ các luật lệ liên quan đến chi tiết và việc 

riêng tư. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin,  
hãy hỏi nhân viên hoặc viếng   

 trang mạng của chúng tôi tại www.easternhealth.org.au 
 
 

Eastern Health được công nhận bởi  
         Hội đồng về Tiêu chuẩn Y tế ở nước Úc 
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VỆ SINH BÀN TAY 
THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN,  
THÂN NHÂN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nếu quý vị gặp trở ngại nào về Anh ngữ,  
hãy yêu cầu nhân viên thu xếp cho một thông ngôn viên.  

Từ nhà, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng cách  
gọi Dịch vụ Thông ngôn qua Điện thoại số 13 1450.  

 Dịch vụ thông ngôn được cung cấp miễn phí.  
Hãy hỏi nhân viên xem thông tin này có được  

ấn hành bằng ngôn ngữ quý vị muốn hay không. 
 

 

 

Vietnamese – Hand Hygiene 

http://www.easternhealth.org.au/


 

 

 

Tại sao chúng ta phải rửa 
hoặc làm sạch bàn tay? 
 
Vệ sinh bàn tay là yếu tố đơn 
thuần quan trọng nhất giúp giảm 
thiểu việc lây lan các bệnh truyền 
nhiễm 
 
 
Rửa tay với xà phòng và nước hoặc làm 
sạch tay với dung dịch có chất cồn sẽ diệt  
các vi trùng trên tay có thể gây bệnh.  

Diệt đi các vi trùng gây mầm bệnh này sẽ 
làm giảm nguy cơ gây bệnh cho chúng ta 
hoặc truyền bệnh cho người khác.  

Chúng tôi khuyến khích quý vị góp phần 
với các nhân viên y tế trong việc cổ động 
thói quen quan trọng này bằng cách làm 
sạch tay khi đến và khi rời bệnh viện của 
chúng tôi.  

Các cơ hội khác để làm vệ sinh bàn tay 
bao gồm:  

 Khi quý vị thấy tay bị dơ bẩn 

 Trước khi quý vị ăn uống  

 Sau khi viếng nhà vệ sinh  

 Sau khi dùng khăn giấy chùi mũi 

Khách đến thăm vui lòng rửa sạch tay 
trước và sau khi thăm viếng bệnh nhân. 

 

Chúng ta rửa hoặc làm sạch 
tay bằng cách nào? 

Nên rửa tay với xà phòng và nước khi thấy 
tay bị dơ bẩn.  Nếu không thấy tay bị dơ 
bẩn, hoặc nếu không có sẳn xà phòng và 
nước hoặc không thể đứng lên để đi rửa 
tay, quý vị nên dùng dung dịch có chất cồn 
để thoa xát lên tay. 

Rửa với xà phòng và nước 

 Làm ướt tay với nước ấm 

 Xát xà phòng và chà cho lên bọt 

 Rửa hết mọi mặt của bàn tay ít nhất 
là 15 giây đồng hồ 

 Xả nước rửa kỹ lưỡng và lau khô 
với khăn giấy 

Cách dùng dung dịch cồn thoa tay 

 Xịt ít nhất một lần bơm của dung 
dịch cồn thoa tay lên hai bàn tay của 
quý vị 

 Chà xoa hai bàn tay với nhau để 
bảo đảm xoa khắp mọi mặt của bàn 
tay 

 Tiếp tục chà xoa mọi mặt của bàn 
tay cho đến khi tay khô đi 

 

NÊN NHỚ 
Quý vị có quyền hỏi 

ÔNG HAY BÀ ĐÃ RỬA TAY CHƯA? 

Các nhân viên y tế phải làm vệ 
sinh bàn tay trong các trường hợp 
sau đây: 

 Khi vào phòng của quý vị và trước 
khi bắt đầu bất kỳ việc chăm sóc cá 
nhân, cho uống thuốc, cho ăn hoặc 
chẩn bệnh 

 Trước khi bắt đầu một phẩu thuật 
-  ngay trước khi chạm đến vết 
thương hoặc rút khô chất dịch, 
trước khi cho thuốc qua ống dẫn 
thẳng vào mạch máu và trước khi 
đút ống vào cơ thể hoặc tiêm chích 

 Sau khi thực hiện phẩu thuật -  
sau khi cho thuốc qua ống dẫn 
thẳng vào mạch máu, sau khi chạm 
đến vết thương hoặc rút khô chất 
dịch, sau khi chạm đến các ống 
truyền lưu, ống thông đường tiểu 
hoặc chất dịch tiết ra từ cơ thể 

 Khi hoàn tất việc chăm sóc quý vị 
và đến lúc họ rời phòng 

 Sau khi chạm đến đồ vật chung 
quanh quý vị, gồm cả giường, bàn 
cạnh giường, ghế hoặc bản bệnh lý 
của quý vị   

 

Tuân thủ việc vệ sinh bàn tay là điều 
quan trọng đối với Eastern Health và 
quý vị có thể được yêu cầu điền một 
bản vấn ý ngắn sau buổi thăm viếng để 
cho chúng tôi biết có thể cải thiện cách 
nào. 

VỆ SINH BÀN TAY- Thông tin dành cho bệnh nhân, thân nhân và người chăm sóc 


