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khỏe trong bối cảnh dịch coronavirus mới (2019-nCoV) 
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Giới thiệu
Tài liệu này cung cấp lời khuyên nhanh chóng về việc sử dụng 
khẩu trang y tế trong cộng đồng, tại nhà và tại các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe ở những khu vực đã báo cáo các vụ dịch do 
coronavirus mới năm 2019 (2019-nCoV). Nó được dành cho các 
chuyên gia y tế công cộng và phòng chống và kiểm soát nhiễm 
trùng (IPC), quản lý chăm sóc sức khỏe, nhân viên y tế và nhân 
viên y tế cộng đồng. Nó sẽ được sửa đổi khi có thêm dữ liệu.

Với thông tin hiện có, có ý kiến cho rằng con đường lây truyền 
từ người sang người năm 2019-nCoV là thông qua các giọt hô 
hấp hoặc tiếp xúc. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với 
người có triệu chứng hô hấp (ví dụ: hắt hơi, ho, v.v.) đều có 
nguy cơ tiếp xúc với các giọt hô hấp có khả năng nhiễm trùng.

Mặt nạ y tế là mặt nạ phẫu thuật hoặc thủ thuật phẳng hoặc xếp 
li (một số giống như cốc); chúng được gắn vào đầu với quai.

Tư vấn chung
Đeo khẩu trang y tế là một trong những biện pháp phòng ngừa để 
hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm 2019-
nCoV, ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ sử dụng mặt nạ là 
không đủ để cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ và các biện pháp tương 
đương khác nên được áp dụng. Nếu phải sử dụng khẩu trang, biện 
pháp này phải được kết hợp với vệ sinh tay và các biện pháp IPC 
khác để ngăn chặn sự lây truyền từ người sang người năm 2019-nCov. 
WHO đã xây dựng hướng dẫn cho các thiết lập chăm sóc sức khỏe 
và chăm sóc sức khỏe tại nhà về các chiến lược phòng ngừa và kiểm 
soát nhiễm trùng (IPC) để sử dụng khi nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV.

Đeo khẩu trang y tế khi không được chỉ định có thể gây ra chi phí 
không cần thiết, gánh nặng mua sắm và tạo ra cảm giác an toàn sai 
lầm có thể dẫn đến bỏ bê các biện pháp thiết yếu khác như thực hiện
vệ sinh tay. Thêm nữa, sử dụng 

a Phòng chống nhiễm trùng và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng 
đường hô hấp cấp tính và dịch bệnh trong chăm sóc sức khỏe. 
World Health Organization. (2014). Có sẵn 

tại https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652 
b Chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân nghi nhiễm chủng coronavirus 
(nCoV) mới xuất hiện với các triệu chứng nhẹ và quản lý các tiếp 
xúc. Có sẵn tại https://www.who.int/publications-
detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-

một mặt nạ không chính xác có thể cản trở hiệu quả của nó 
để giảm nguy cơ lây truyền.

Thiết lập cộng đồng
Cá nhân không có triệu chứng hô hấp nên: 
- tránh sự kết tụ và tần suất của không gian đông đúc 

kín; 
- duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét từ bất kỳ cá nhân nào 

có triệu chứng hô hấp 2019-nCoV (ví dụ: ho, hắt hơi); 
- thực hiện vệ sinh tay thường xuyên, sử dụng chà tay bằng 

cồn nếu tay không dính bẩn hoặc xà phòng và nước khi 
tay bị dính bẩn; 

- Nếu ho hoặc hắt hơi che mũi và miệng bằng khuỷu tay 
hoặc khăn giấy bị cong, hãy vứt bỏ khăn giấy ngay sau 
khi sử dụng và thực hiện vệ sinh tay; 

- Tránh chạm vào miệng và mũi; 
- một mặt nạ y tế là không cần thiết, vì không có bằng 

chứng về tính hữu ích của nó để bảo vệ những người 
không bị bệnh. Tuy nhiên, mặt nạ có thể được đeo ở một 
số quốc gia theo thói quen văn hóa địa phương. Nếu sử 
dụng khẩu trang, cần tuân thủ các cách thực hành tốt 
nhất về cách đeo, tháo và vứt bỏ chúng và hành động vệ 
sinh tay sau khi tháo ra (xem lời khuyên dưới đây về 
cách quản lý mặt nạ phù hợp). 

Cá nhân có triệu chứng hô hấp nên:  
- đeo khẩu trang y tế và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bị 

sốt, ho và khó thở, càng sớm càng tốt hoặc theo các phác 
đồ địa phương;  

- làm theo lời khuyên dưới đây về quản lý mặt nạ thích 
hợp.

Chăm Sóc Tại Nhà  

Trước các dữ liệu hiện có về căn bệnh này và sự lây truyền của 
nó, WHO khuyến cáo rằng các trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng 
2019-nCoV nên được chăm sóc để sử dụng các biện pháp phòng 
ngừa cách ly

(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-
management-of-contacts 
c Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng trong quá trình chăm sóc sức 
khỏe khi nghi ngờ nhiễm coronavirus (nCoV) mới. Có sẵn tại 
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-
andcontrol-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-
infection-is-suspected-20200125 
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và được theo dõi trong môi trường bệnh viện. Điều này sẽ 
đảm bảo cả sự an toàn và chất lượng chăm sóc sức khỏe 
(trong trường hợp bệnh nhân triệu chứng xấu đi) và an ninh 
y tế công cộng.  

Tuy nhiên, vì một số lý do có thể, bao gồm cả các tình huống 
khi chăm sóc bệnh nhân nội trú không có sẵn hoặc không an 
toàn (nghĩa là khả năng và nguồn lực hạn chế không thể đáp 
ứng nhu cầu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe), hoặc trong 
trường hợp từ chối nhập viện, có thể cần phải cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà được cân nhắc. Cần tuân thủ 
hướng dẫn IPC cụ thể về chăm sóc tại nhàb. 

Những người nghi ngờ nhiễm 2019-nCoV có triệu chứng hô 
hấp nhẹ nên: 
- thực hiện vệ sinh tay thường xuyên, sử dụng chà tay bằng 

cồn nếu tay không dính bẩn hoặc xà phòng và nước khi 
tay bị dính bẩn; 

- giữ khoảng cách với các cá nhân tốt nhất có thể (ít nhất 1 
mét); 

- để chứa dịch tiết đường hô hấp, nên cung cấp mặt nạ y tế 
cho cá nhân và đeo càng nhiều càng tốt, nếu có thể dung 
nạp được. Đối với những người không thể chịu đựng 
được mặt nạ y tế, anh ấy / cô ấy nên nghiêm túc áp dụng 
vệ sinh đường hô hấp, tức là che miệng và mũi khi ho 
hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần. Vứt bỏ vật 
liệu sau khi sử dụng. Rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với 
dịch tiết đường hô hấp; 

- cải thiện luồng không khí trong không gian sống bằng cách 
mở cửa sổ và cửa càng nhiều càng tốt. 

Người thân hoặc người chăm sóc cho những người nghi ngờ 
nhiễm 2019-nCoV có triệu chứng hô hấp nhẹ nên: 
- thực hiện vệ sinh tay thường xuyên, sử dụng chà tay bằng 

cồn nếu tay không dính bẩn hoặc xà phòng và nước khi 
tay bị dính bẩn; 

- giữ khoảng cách với cá nhân bị ảnh hưởng càng 
nhiều càng tốt (ít nhất 1 mét); 

- đeo khẩu trang y tế khi ở cùng phòng với người bị 
ảnh hưởng; 

- vứt bỏ vật liệu ngay sau khi sử dụng. Rửa tay ngay sau 
khi tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp; 

- cải thiện luồng không khí trong không gian sống bằng 
cách mở cửa sổ càng nhiều càng tốt. 

Chăm Sóc Sức Khỏe Cơ Sở
Cá nhân có triệu chứng hô hấp nên: 
- đeo khẩu trang y tế trong khi chờ đợi trong khu vực hoặc 

khu vực chờ hoặc trong quá trình vận chuyển trong cơ sở;  

- đeo khẩu trang y tế khi ở trong khu vực đoàn hệ dành 
riêng cho các trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận;  

- không đeo khẩu trang y tế khi bị cô lập trong phòng đơn 
mà che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy 
dùng một lần. Vứt bỏ chúng một cách thích hợp và thực 
hiện vệ sinh tay ngay sau đó.   

Nhân viên y tế nên: 
- đeo khẩu trang y tế khi vào phòng nơi bệnh nhân nghi ngờ 

hoặc xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV được thừa nhận và 
trong mọi tình huống chăm sóc được cung cấp cho trường 
hợp nghi ngờ hoặc được xác nhậnc; 

- sử dụng mặt nạ hạt ít nhất là bảo vệ như Viện an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp quốc gia Hoa Kỳ (NIOSH) được chứng 
nhận N95, tiêu chuẩn FFP2 của Liên minh châu Âu (EU), 
hoặc tương đương, khi thực hiện các quy trình tạo khí dung 
như đặt nội khí quản, thông khí không xâm lấn phẫu thuật 
mở khí quản, hồi sức tim phổi, thông khí thủ công trước 
khi đặt nội khí quản và nội soi phế quản. 

Quản lý mặt nạ 

Nếu đeo khẩu trang y tế, việc sử dụng và thải bỏ phù hợp là điều 
cần thiết để đảm bảo chúng có hiệu quả và tránh mọi nguy cơ 
lây truyền liên quan đến việc sử dụng và thải bỏ mặt nạ không 
đúng cách.  

Các thông tin sau đây về việc sử dụng đúng mặt nạ y tế bắt 
nguồn từ các thực hành trong môi trường chăm sóc sức khỏed: 
- Đắp mặt nạ cẩn thận để che miệng và mũi và buộc chắc chắn 

để giảm thiểu bất kỳ khoảng trống nào giữa mặt và mặt nạ; 
- Trong khi sử dụng, tránh chạm vào mặt nạ;  
- loại bỏ mặt nạ bằng cách sử dụng kỹ thuật thích hợp (nghĩa 

là không chạm vào mặt trước mà tháo ren từ phía sau);  
- sau khi loại bỏ hoặc bất cứ khi nào bạn vô tình chạm vào mặt 

nạ đã sử dụng, hãy làm sạch tay bằng cách sử dụng chà tay 
bằng cồn hoặc xà phòng và nước nếu thấy bẩn 

- thay mặt nạ bằng mặt nạ khô, sạch mới ngay khi chúng bị 
ẩm / ướt; 

- không dùng-lại mặt nạ dùng-một lần; 
- loại bỏ mặt nạ sử dụng một lần sau mỗi lần sử dụng và loại 

bỏ chúng ngay lập tức khi gỡ bỏ. 

Vải (ví dụ bông cotton hoặc gạc gauze) khẩu trang không được 
khuyến nghị trong mọi trường hợp.

d Phòng chống nhiễm trùng và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng đường hô 
hấp cấp tính và dịch bệnh trong chăm sóc sức khỏe. World Health 
Organization. (2014). Organization. https://apps.who.int/iris/handle /
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