
VỆ SINH TAY ĐÚNG ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI BỆNH VÀ CHÍNH BẠN 
TRƯỚC NGUY CƠ MẮC COVID-19

                  VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNGCỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH            

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của:
Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc

Mỗi bước chà tay tối thiểu 5 lần
Thời gian vệ sinh tay: 40 giây - 60 giây

Làm ướt hai lòng bàn 
tay bằng nước. 

Chà lòng bàn tay này lên mu 
và kẽ ngoài các ngón tay 
bàn tay kia và ngược lại.

Dùng bàn tay này xoay ngón cái 
của bàn tay kia và ngược lại.

Chà hai lòng bàn tay vào nhau, 
miết mạnh các kẽ trong ngón 

tay.

Xoay các đầu ngón tay này vào 
lòng bàn tay kia và ngược lại. 

Rửa tay dưới vòi nước chảy và 
làm khô tay bằng khăn giấy 

dùng 1 lần.

Chà mặt ngoài các ngón tay 
của bàn tay này vào lòng bàn 
tay kia. Lặp lại với bàn tay kia.

Lấy 2ml xà phòng (tương đương 1 
lần ấn vòi cấp định lượng) và chà 

hai lòng bàn tay vào nhau.

KỸ THUẬT VỆ SINH TAY BẰNG XÀ PHÒNG VÀ NƯỚC

KỸ THUẬT 6 BƯỚC VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY 
(Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế)
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Lấy 3ml - 5ml dung dịch vệ sinh tay có 
chứa cồn (tương đương 2 lần ấn vòi 

cấp định lượng).

Chà hai lòng bàn tay 
vào nhau.

Bước 1

1a 1b

Chà lòng bàn tay này lên mu 
và kẽ ngoài các ngón tay 

của bàn tay kia và ngược lại.

Chà hai lòng bàn tay vào nhau, 
miết mạnh các kẽ trong ngón 

tay.

Chà mặt ngoài các ngón tay 
của bàn tay này vào lòng bàn 
tay kia. Lặp lại với bàn tay kia.

Bước 2 Bước 3 Bước 4

Dùng bàn tay này xoay ngón cái 
của bàn tay kia và ngược lại.

Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay 
kia và ngược lại cho đến khi bàn tay khô.

Bước 5 Bước 6

KỸ THUẬT VỆ SINH TAY VỚI DUNG DỊCH CÓ CHỨA CỒN

- Đảm bảo 3 “đủ”: Lấy đủ hóa chất; Chà đủ thời gian; Chà đủ các bước.
- Cắt ngắn móng tay.
- Tháo bỏ toàn bộ trang sức trên bàn tay (nhẫn, vòng đeo tay, đồng hồ...).
- Không rửa lại bằng nước và xà phòng sau khi vệ sinh tay bằng dung dịch chứa 
cồn.

GHI CHÚ:

Mỗi bước chà tay tối thiểu 5 lần
Thời gian vệ sinh tay: 20 giây - 30 giây


