
Thông điệp 2K (KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN) + VẮC XIN 
+ THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG NGHỆ + Ý THỨC NGƯỜI DÂN 

và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-BYT ngày       tháng      năm 2022)

- KHẨU TRANG: 
Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. 
Bắt buộc đeo khẩu trang đối với: 
Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc 

COVID-19; 
Các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực 

được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Quyết định số 218/QĐ-BYT 
ngày 27/01/2022 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày 11/10/2021;

Và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo Quyết định số 
2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế. 

(Hướng dẫn chi tiết theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế)
- KHỬ KHUẨN: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung 

dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm 
việc, học tập.

(Hướng dẫn chi tiết theo Khuyến cáo của cơ quan y tế)
- VẮC XIN: thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế.
- Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG 

NGHỆ + Ý THỨC NGƯỜI DÂN và các biện pháp khác:
+ Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
+ Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có 

các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.
+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng 

nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
+ Ý thức người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát 

tán tuyên truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động 
phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

+ Các biện pháp khác: theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm 
quyền tại trung ương và địa phương.
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Quét mã QR Code để truy cập các tài liệu truyền thông, nội dung các hoạt 
động Chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”

HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG 
PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

(Theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng 
dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng)

HƯỚNG DẪN KHỬ KHUẨN 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú (hộ gia đình, khu chung 
cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá): 

a) Thực hiện tốt vệ sinh môi trường khi không có người mắc hoặc nghi mắc 
COVID-19.

b) Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó 
thở), hoặc được xác định mắc COVID-19; hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách 
ly người mắc COVID-19: 

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp 
xúc (như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy 
(nếu có), vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn 
phím,...). 

- Biện pháp thực hiện: Dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường hoặc 
các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc cồn 70% lau các bề mặt cần 
lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu 
sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và 
nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi 
thực hiện vệ sinh khử khuẩn.

2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng,...: 
a) Thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp 

xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng.
b) Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường 

hợp có người (nhân viên, khách hàng) được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực 
hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc./.
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