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Bất cứ khi nào bàn tay có dính máu và dịch cơ thể 
có thể nhìn thấy được bằng mắt, trong quá trình 
chăm sóc, điều trị người bệnh (làm thủ thuật xâm 
lấn, chăm sóc vệ sinh thân thể người bệnh, xử lý 
dụng cụ bẩn, chất thải,…) mặc dù có mang găng 
tay và nghi ngờ thủng găng hoặc tháo bất cẩn làm 
tiếp xúc với nguồn nhiễm.

Chỉ vệ sinh tay với dung dịch có chứa cồn khi bàn 
tay khô, không dính máu và dịch cơ thể, trong chăm 
sóc, điều trị, sau khi tháo bỏ phương tiện PHCN.

Tại những nơi không thể lắp đặt bồn rửa tay và 
những nơi các thao tác chăm sóc không có nguy 
cơ dính máu và dịch cơ thể người bệnh.

Tương tự như trong vệ sinh tay với xà phòng và 
nước nếu không có dính máu và dịch cơ thể có thể 
nhìn thấy.

Trước khi tiếp xúc 
với người bệnh.

Trước khi làm thủ thuật 
vô trùng

Sau khi tiếp xúc với 
máu và dịch cơ thể

Sau khi tiếp xúc 
người bệnh

Sau khi đụng chạm vào 
những vùng xung quanh 

người bệnh

Khi chuyển chăm sóc từ nơi nhiễm 
sang nơi sạch trên cùng người 

bệnh.

Trước khi kết thúc công việc 
tại khu vực cách ly đi ra bên 

ngoài

Trước khi trở về gia đình

Vệ sinh tay với xà phòng và nước sạch Vệ sinh tay với dung dịch có chứa cồn

5 THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC NHÂN VIÊN Y TẾ PHẢI TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT VỆ SINH TAY (THEO KHUYẾN CÁO CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI)Thời điểm cần vệ sinh tay

Ngoài ra cần phải vệ sinh tay trong một số trường hợp sau:

Trước khi mang và ngay 
sau khi tháo găng tay.

Trong quy trình mặc và 
tháo phương tiện phòng hộ 

cá nhân.

Vệ sinh tay bằng xà phòng và nước cũng cần được 
thực hiện trước và sau buổi làm việc, sau khi đi vệ 
sinh, sau thu gom đồ vải, dụng cụ, chất thải…


