
Thiết bị Bảo vệ Cá nhân cho (Những) Người trong Gia đình / Người 
Hỗ trợ, Khách đến thăm và Bệnh nhân (Personal Protective 
Equipment for Family / Support Person(s), Visitors and Patients) 

(Những) người trong gia đình / người hỗ trợ được chỉ định và khách đến thăm: vui lòng 

kiểm tra với nhân viên điều dưỡng trước khi vào phòng bệnh. Quý vị phải đeo thiết bị bảo vệ 

cá nhân (Personal Protective Equipment, PPE) phù hợp. 

Rửa sạch tay bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn hoặc bằng xà phòng và nước 

khi vào và ra khỏi phòng bệnh nhân. 

Người trong Gia đình / Người Hỗ trợ và Khách 

đến thăm  

(Family / Support and Visitors): 

Nếu hỗ trợ hoặc đến thăm bệnh nhân đang thực 

hiện Các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây 

nhiễm do Tiếp xúc và Giọt bắn 

Người trong Gia đình / Người Hỗ trợ và Khách 

đến thăm  

(Family / Support and Visitors): 

Nếu hỗ trợ hoặc đến thăm bệnh nhân khôngthực 

hiện các biện pháp phòng ngừa kiểm soát lây 

nhiễm bổ sung 

Đeo găng tay không tiệt trùng, áo choàng 

sạch, khẩu trang y tế có tấm che mặt hoặc 

khẩu trang và kính bảo vệ mắt 

Hoặc 

Bệnh nhân (Patients): 

Nếu rời khỏi phòng, chỉ cho những mục đích cần 

thiết 

ĐEO VÀO (PUT ON) THÁO RA (TAKE OFF) 
Đeo khẩu trang y tế 

 
1. Rửa sạch tay 

 
2. Mặc áo choàng sạch 

 
3. Đeo khẩu trang có 
tấm che mặt hoặc khẩu 
trang có kính bảo vệ 
mắt 

 
4. Đeo găng tay mới 
vào 

 
1. Tháo găng tay 

 
2. Rửa sạch tay 

 
3. Cởi áo choàng 

 
4. Rửa sạch tay 

 
5. Tháo khẩu trang 
có tấm che mặt hoặc 
khẩu trang và kính 
bảo vệ mắt 

 
6. Rửa sạch tay 

ĐEO VÀO (PUT ON) 

 
1. Rửa sạch tay 

 
2. Đeo khẩu trang 

 
3. Rửa sạch tay 

THÁO RA (TAKE OFF) 

 
1. Rửa sạch tay 

 
2. Tháo khẩu trang 

 
3. Rửa sạch tay 

 

 

ahs.ca/covid 
[Logo: Alberta Health Services] 
Phòng ngừa & Kiểm soát Lây nhiễm 

Người dân Alberta Khỏe mạnh. 
Cộng đồng Khỏe mạnh.  
Cùng nhau. 

 

Lời khuyên (Tips) 

• Mở khẩu trang ra hoàn toàn để che từ mũi đến dưới 
cằm. 

• Nếu khẩu trang có thanh trên mũi, hãy bóp thanh 
này cho ôm khít mũi. 

• Tránh chạm vào khẩu trang hoặc phần mặt dưới khẩu 
trang. 

• Nếu khẩu trang bị ẩm, hãy rửa sạch tay và thay khẩu 
trang. 

• Không chạm vào mặt trước của khẩu trang. Tháo ở 
phần dây buộc hoặc dây đàn hồi 

• Không được sử dụng lại khẩu trang. 

• Khi đeo khẩu trang phải để mặt màu xanh lam ra 
ngoài. 

Vietnamese 


