Hướng Dẫn Vệ Sinh và Khử Trùng Khu Vực Làm Việc
Khu vực làm việc không có nhân viên bị nghi ngờ là mắc COVID-19
• Dọn dẹp khu vực làm việc là hành động tự nguyện và CoorsTek không bắt buộc việc này
• Không cần hoạt động khử trùng nào khác ngoài việc vệ sinh thường xuyên
• Cung cấp khăn lau khử trùng và găng tay nitrile trong mỗi bộ phận cho nhân viên để làm sạch nơi làm
việc của họ nếu họ tự nguyện làm việc này
o Thuốc khử trùng khí dung* cũng được chấp nhận
• Làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, như tay nắm cửa và mặt bàn, bằng khăn lau khử trùng.

Khu vực làm việc có nhân viên bị nghi/đã xác nhận là mắc COVID-19
• Nếu nhân viên sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khử trùng, hãy tuân theo PPE (thiết bị bảo hộ cá
nhân) và phương thức khử trùng dưới đây
• Nếu nhân viên không sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khử trùng, các nhà máy có trách nhiệm xác
định các nhà cung cấp để thực hiện các nhiệm vụ khử trùng
• Hãy đóng cửa các khu vực cần làm sạch trong 2-3 giờ trước khi làm sạch
• Sau đó xem xét tiến hành Đánh giá nhiệm vụ rủi ro cao an toàn 4 có thể đoán trước trước khi bắt đầu
• Sử dụng chất tẩy rửa được cho là có hiệu quả chống lại COVID-19
• Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản xuất để sử dụng các chất tẩy rửa (một số có thể cần thời
gian ngâm)
• Khử trùng các khu vực nơi (các) nhân viên được nghi ngờ/xác nhận là mắc COVID-19
o Khu vực làm việc
▪ Bảng điều khiển, bề mặt làm việc, v.v.
o Khu vực chung (nhà ăn/phòng ăn trưa)
o Phòng tắm
o Khu văn phòng
o Tay nắm cửa
Không dùng quá nhiều chất khử trùng khí dung trên các khu vực điều khiển của máy như nút và bàn phím vì
giọt chất lỏng có thể rơi vào bảng điều khiển và gây đoản mạch. Thực hiện theo các khuyến nghị của nhà sản
xuất về các loại bề mặt mà những vật liệu này có thể được sử dụng. Thuốc khử trùng khí dung có thể làm
hỏng thiết bị và màn hình hiển thị máy tính hoặc làm cho các bề mặt đi bộ bị trơn.
*

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) để khử trùng khu vực làm việc
• Nhân viên nên đeo găng tay dùng một lần và áo choàng Tyvek cho tất cả các nhiệm vụ trong quá trình
làm sạch, bao gồm cả việc xử lý rác.
o Găng tay nitrile (hoặc găng tay phù hợp với chất tẩy rửa sẽ được sử dụng)
o Áo choàng phòng thí nghiệm dùng một lần Tyvek (hoặc tương đương)
o Có thể cần PPE bổ sung (như tấm chắn mặt) tùy theo các sản phẩm làm sạch/khử trùng sẽ
được sử dụng, cũng như nguy cơ chất khử trùng có thể văng lên mặt.
o Găng tay và Tyvek/áo choàng phải được vứt bỏ cẩn thận để tránh nhiễm bẩn cho người mặc
và khu vực xung quanh:
1.
Tháo Tyvek
2.
Tháo găng tay
3.
Rửa tay sau khi tháo găng tay
a. Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây
b. Có thể sử dụng chất khử trùng tay gốc cồn có nồng độ cồn là 60%-95%
o Báo cáo cho người giám sát của họ về các vi phạm trong PPE (ví dụ: xé găng tay) hoặc bất kỳ
vấn đề phơi nhiễm tiềm tàng nào.
• Thực hiện theo các hành động phòng ngừa thường quy trong khi làm sạch:
o Tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay chưa rửa sạch.

Làm sạch bề mặt không xốp (cứng)
• Nếu bề mặt bị bẩn, chúng cần được làm sạch bằng chất tẩy rửa hoặc xà phòng và nước trước khi khử
trùng.
• Hãy sử dụng các sản phẩm được EPA phê duyệt để chống lại COVID-19
o Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để áp dụng và sử dụng chất khử trùng
o Ngoài ra, có thể sử dụng dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng hoặc dung dịch cồn có nồng
độ tối thiểu là 70%
▪ Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất trong việc ứng dụng và thông gió đúng
cách.
Làm sạch bề mặt xốp (mềm)
• Đối với các bề mặt mềm (xốp) như sàn trải thảm, thảm và màn, hãy loại bỏ vấn đề ô nhiễm có thể nhìn
thấy (nếu có) và làm sạch bằng chất tẩy rửa thích hợp được chỉ định để sử dụng trên các bề mặt này.
Sau khi làm sạch:
o Nếu các đồ vật có thể giặt được, hãy giặt các đồ vật đó theo hướng dẫn của nhà sản xuất bằng
cách sử dụng chế độ cài đặt nước ấm nhất phù hợp với các đồ vật, sau đó làm khô hoàn toàn
các đồ vật.
Đồ vải lanh, quần áo và các đồ có thể giặt khác
• Không rũ đồ giặt bẩn; điều này giúp giảm thiểu khả năng phát tán virus qua không khí.
• Giặt đồ đúng cách, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu có thể, hãy giặt đồ bằng cách sử dụng chế
độ cài đặt nước ấm nhất phù hợp với các đồ vật và sấy khô đồ vật hoàn toàn. Đồ giặt bẩn đã tiếp xúc
với người bệnh có thể được giặt chung với đồ của người khác.
• Làm sạch và khử trùng giỏ đựng đồ giặt hoặc các xe đẩy khác để vận chuyển đồ giặt theo hướng dẫn
ở trên đối với các bề mặt cứng hoặc mềm.

