Pha
Trộn
Thuốc Tẩy
Mixing
Bleach

Bước 1

Bước 2

Cho nước vào trước, sau đó cho thuốc tẩy.
Tránh làm tràn dung dịch khi đổ vào bình
chứa.
Pha loãng thuốc tẩy mới mỗi ngày.

Sử dụng thuốc tẩy ở Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em
Thời Gian Tiếp Xúc: Thời gian thuốc tẩy ở lại trên
bề mặt lúc sát trùng sẽ ngắn hơn, và sẽ lâu hơn khi
diệt khuẩn. Trước tiên hãy xem nhãn.

An Toàn Cho Trẻ Em
Giữ trẻ tránh xa khi pha trộn và sử
dụng thuốc tẩy.
Không bao giờ để trẻ em dưới 18 tuổi
sử dụng thuốc tẩy.
Cất giữ xa tầm tay trẻ em.

Sử
Dụng
Thuốc Tẩy
Using
Bleach

Không được dùng thuốc
tẩy để rửa thức ăn.
Không được uống,
hít vào hoặc phun lên da.

Vải
Các-tông
Gỗ không phủ

Bàn
Quầy
Tay nắm cửa

Không được pha trộn
thuốc tẩy và am mô nhác.

Sử dụng trên bề mặt cứng

Tránh sử dụng thuốc
tẩy có hương thơm.
C

M

Y

Thuốc tẩy được bán ra có các nồng độ
khác nhau. Điều này sẽ làm thay đổi cách
quý vị pha loãng nó.

Thuốc tẩy không dành cho việc vệ sinh thông
thường. Thuốc tẩy là thuốc sát trùng kiểm soát
vi khuẩn và vi rút. Tất cả những loại thuốc sát
trùng, bao gồm thuốc tẩy, đều có các nguy hại
cho sức khỏe.

Rửa các bề mặt với xà phòng và nước
trước khi sử dụng thuốc tẩy.
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Khi pha trộn và áp dụng:
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Bồn Rửa Mắt
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Pha trộn bên
cạnh bồn rửa mắt

Mở các cửa sổ hoặc dùng quạt để
thông gió.

Mang găng tay
Lau các bề mặt bằng nước sạch sau
khi sử dụng.

Mang kính
bảo hộ
Thuốc tẩy nhẹ dùng để sát trùng:
 các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm
 các vật phẩm có thể chạm vào miệng
 sàn nhà và khu vực ngủ

Mặc quần áo kín và đi giày
có vớ

Thuốc tẩy mạnh hơn dùng để
diệt trùng:
 các bề mặt có dịch cơ thể
 khi ai đó bị bệnh

Thuốc tẩy không phải là tùy chọn duy nhất. Các sản
phẩm khác có thể thích hợp để dùng cho trường
hợp của quý vị. Kiểm tra nhãn để sử dụng đúng
cách. Đặt câu hỏi với Department of Health (Sở Y Tế)
của quý vị: http://npic.orst.edu/shemlr.html
Đối với những câu hỏi về nguy cơ và cách sử dụng
thuốc tẩy hoặc chất khử trùng, hãy gọi:

800-858-7378
8 giờ sáng - 12 giờ trưa,
múi giờ PST

Office of Environmental
Health and Safety
Washington State
Department of Health
360-236-3330
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