
Bệnh vi-rút Corona (COVID-19) 

Coronavirus Disease (COVID-19)

Đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan 
(Wearing a mask to stop the spread) 

Đeo khẩu trang là một cách thức đơn giản để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Khi quý vị 

đeo khẩu trang vào đúng thời điểm và thực hiện các biện pháp quan trọng khác, quý vị đã giúp 

bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Quý vị cũng làm gương cho những người khác. 

Khẩu trang có tác dụng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và các bệnh khác vì khẩu trang: 

• ngăn các giọt bắn từ mũi và miệng vào không khí

• ngăn không cho quý vị chạm vào mặt (Khi chạm vào mặt, quý vị sẽ đưa vi trùng lên trên

mặt. Quý vị cũng có thể phát tán vi trùng khi chạm vào mặt, sau đó chạm vào người hoặc

bề mặt mà không vệ sinh tay).

Tôi có thể làm gì khác ngoài việc đeo khẩu trang? 
(What else can I do along with wearing a mask?) 

Khẩu trang chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi quý vị đồng thời thực hiện các biện pháp khác. 

Những biện pháp này bao gồm:  

• vệ sinh tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn (dung dịch vệ sinh

tay) hoặc xà phòng và nước

• thực hiện giãn cách vật lý (cách xa người khác tối thiểu 2 mét)

• ở nhà khi bị ốm

• tuân theo các lệnh y tế công cộng, quy định của địa phương và tất cả quy tắc về sự an toàn

và sức khỏe ở các tòa nhà

Khi mọi người cùng thực hiện những biện pháp này thì điều đó sẽ giúp mọi người luôn được an 

toàn.  

Khẩu trang có giúp ích được gì không khi không thể thực hiện biện pháp giãn 

cách vật lý? 
(Will a mask help when physical distancing is difficult?) 

Biện pháp đeo khẩu trang và rửa tay sạch giúp giữ an toàn cho mọi người khi quý vị ở cách 

người khác trong vòng 2 mét trong khoảng thời gian ngắn. Luôn đeo khẩu trang ở những không 

gian chung kín như:  

• phòng khám

• phương tiện giao thông công cộng

• cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ

• hiệu thuốc

• tiệm làm tóc
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Tôi có cần đeo khẩu trang không nếu đã tiêm ngừa vắc xin COVID-19? 
(Do I need to wear a mask if I’ve had the COVID-19 vaccine?) 

Hãy tuân thủ các nguyên tắc về thời điểm đeo khẩu trang, ngay cả khi quý vị đã tiêm vắc xin 

COVID-19. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc xin COVID-19 là một cách rất hữu ích để 

bảo vệ chống lại COVID-19. Nhưng khả năng bảo vệ của vắc xin chỉ đạt khoảng 94% đến 95%, 

không phải là 100%. Điều này có nghĩa là 5 hoặc 6 người trong số 100 người vẫn có thể bị 

nhiễm COVID-19, ngay cả khi họ đã tiêm các liều vắc xin được khuyến cáo. Chúng tôi cũng 

không biết khả năng bảo vệ kéo dài bao lâu hoặc mức độ hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn 

chặn sự lây lan của COVID-19.  

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp sức khỏe cộng đồng được 

khuyến nghị, chẳng hạn như tuân theo các nguyên tắc về thời điểm đeo khẩu trang hoặc các thiết 

bị khác giúp bảo vệ cho quý vị, rửa tay thường xuyên, cách xa người khác 2 mét và ở nhà khi bị 

ốm.Các biện pháp này ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, ngay cả khi quý vị đã tiêm vắc xin. 

Khẩu trang như thế nào là phù hợp? 
(What should I look for in a mask?) 

Khẩu trang sạch không dùng trong y tế hoặc khẩu trang y tế ôm khít miệng, mũi và cằm đều phù 

hợp cho hầu hết các địa điểm. Không đeo khẩu trang có van thở (một chỗ mở ra khi quý vị thở), 

vì các giọt bắn sẽ thoát ra ngoài qua van và có thể làm phát tán vi trùng. 

Khẩu trang không phải là khẩu trang y tế có thể dùng một lần (quý vị vứt vào thùng rác sau khi 

sử dụng) hoặc có thể tái sử dụng. Nếu khẩu trang có thể tái sử dụng của quý vị là khẩu trang tự 

chế, tốt nhất là khẩu trang đó có 3 lớp, bao gồm cả lớp lọc.  

Khẩu trang của quý vị nên: 

• thoải mái

• vừa với quý vị để quý vị không cần phải thường xuyên điều chỉnh khẩu trang

• để quý vị thở dễ dàng

• có dây buộc hoặc vòng đeo tai để giữ yên khẩu trang

Tôi đeo khẩu trang như thế nào? 
(How do I put on my mask?) 

Để đeo khẩu trang: 

1. Rửa sạch tay bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn hoặc xà phòng và nước.

2. Mở khẩu trang ra hết cỡ để che mặt từ mũi xuống dưới cằm.

3. Đeo khẩu trang vào bằng cách sử dụng dây buộc hoặc vòng đeo tai. Nếu khẩu trang có

thanh trên mũi, hãy bóp thanh này cho ôm khít mũi.

4. Sau khi đeo khẩu trang, không được chạm vào mặt trước của khẩu trang hoặc phần mặt

dưới khẩu trang.
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Tôi tháo khẩu trang như thế nào? 
(How do I take off my mask?) 

Để tháo khẩu trang: 

1. Rửa sạch tay bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn hoặc xà phòng và nước.

2. Cầm dây buộc hoặc vòng đeo tai trên khẩu trang để tháo khẩu trang ra. Không chạm vào

mặt trước của khẩu trang.

3. Bỏ khẩu trang dùng một lần vào thùng rác ngay lập tức. Nếu quý vị để khẩu trang trên mặt

đất, gờ cửa hoặc bất kỳ nơi nào khác thì có thể làm phát tán vi trùng.

4. Rửa sạch tay bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn hoặc xà phòng và nước.

Đối với các loại khẩu trang có thể tái sử dụng, quý vị nên mang theo một chiếc túi để bảo quản 

khẩu trang đã sử dụng một cách an toàn cho đến khi quý vị có thể giặt khẩu trang tại nhà. Ngoài 

ra, hãy mang theo một chiếc túi có đựng một vài khẩu trang sạch. Luôn rửa tay sạch sẽ sau khi 

tháo khẩu trang có thể tái sử dụng ra và trước khi lấy khẩu trang sạch ra khỏi túi. 

Tôi vệ sinh khẩu trang có thể tái sử dụng như thế nào? 
(How do I clean reusable masks?) 

Thực hiện theo các hướng dẫn giặt và sấy khô đối với khẩu trang có thể tái sử dụng. Nếu không 

có hướng dẫn, hãy giặt khẩu trang có thể tái sử dụng trong máy giặt hoặc giặt bằng tay với xà 

phòng và nước. Quý vị có thể sấy khô khẩu trang trong máy sấy hoặc để khô trong không khí. 

Khẩu trang có thể tái sử dụng nên giữ nguyên hình dạng sau khi giặt và sấy khô. 

Tôi nên thay khẩu trang bao lâu một lần? 
(How often should I change my mask?) 

Nếu khẩu trang của quý vị bị ẩm hoặc bẩn, hãy rửa tay sạch và đeo khẩu trang mới. Đeo khẩu 

trang mới ít nhất là mỗi ngày.  

Tại sao tôi cần thay khẩu trang khi đến cơ sở của Alberta Health Services (AHS)? 
(Why do I need to change my mask when I go to an Alberta Health Services (AHS) facility?) 

Các cơ sở AHS (như bệnh viện) sẽ cung cấp cho quý vị khẩu trang y tế mới để đeo vì quy định 

này nằm trong chính sách của AHS.  

Làm cách nào để kính của tôi không bị mờ khi đeo khẩu trang? 
(How do I stop my glasses from fogging up when I’m wearing a mask?) 

Kính của quý vị có thể bị mờ đi khi không khí ấm mà quý vị hít thở thoát ra phía trên khẩu trang 

và bốc hơi lên tròng kính. Hãy thử các mẹo sau để giúp kính không bị mờ:  

• Rửa kính bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng sản phẩm chống mờ sương. Để kính khô

trong không khí hoặc lau khô kính nhẹ nhàng bằng khăn mềm.

• Để tròng kính hoặc miếng đệm mũi của kính lên trên khẩu trang.

• Điều chỉnh miếng đệm mũi trên kính để gọng kính nằm xa khuôn mặt hơn một chút.
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Nế u tôi không thể đeo khẩu trang thì sao? 
(What if I can’t wear a mask?) 

Hầu hết mọi người đều có thể đeo khẩu trang, nhưng một số người không thể đeo khẩu trang vì 

lý do y tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng không khuyến khích đeo khẩu trang cho trẻ em dưới 2 tuổi. 

Nếu không thể đeo khẩu trang, tốt nhất là quý vị nên tránh xa những nơi công cộng vì việc không 

đeo khẩu trang có thể gây nguy hiểm cho người khác. Nếu quý vị cần sự chăm sóc y tế khẩn cấp, 

quý vị sẽ nhận được sự chăm sóc cần thiết. Nếu có thể, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc cơ sở 

chăm sóc sức khỏe của quý vị trước khi đến khám rằng quý vị không thể đeo khẩu trang. Quý vị 

có thể phải vào phòng riêng hoặc không gian riêng khi đến.  

Để tìm hiểu thêm về việc đeo khẩu trang không phải là khẩu trang y tế để giúp ngăn chặn sự lây 

lan COVID-19, vui lòng tham khảo tài liệu Thông tin về COVID-19 của Alberta Health: Những 

Yêu cầu về Khẩu trang. 

Liên kế t liên quan 
(Related Links) 

Alberta Health: Giúp ngăn chặn sự lây lan (COVID-19) 

Áp phích AHS: Yêu cầu đeo khẩu trang tại cơ sở này  

Thông tin về loại vi-rút corona chủng mới (COVID-19) của Alberta Health Services 

Đeo khẩu trang người lớn cho trẻ em (video)  

Cơ quan Quản lý Y tế Canada (Health Canada): Khẩu trang và tấm che mặt không phải dùng 

trong y tế  

Để được y tá tư vấn 24/7 và nhận thông tin sức khỏe tổng quát, hãy gọi Health Link theo số 

811. 

Đánh giá lần sau cùng: 16 Tháng Sáu 2022
Tác giả: Bộ phận Phòng ngừa & Kiểm soát Lây nhiễm (Infection Prevention & Control), Alberta 

Health Services 
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Tài liệu này không thể thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích 
cung cấp thông tin chung và được cung cấp trên cơ sở theo “nguyên trạng”. Mặc dù đã có những nỗ lực hợp lý để xác nhận 
tính chính xác của thông tin, Alberta Health Services không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, rõ rà ng, ngụ ý ho ặc theo 
luật định, về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, khả năng áp dụng hoặc phù h ợp cho một mục đích cụ thể của thông tin đó. 
Alberta Health Services từ chối rõ rà ng mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng các tài liệu này và đối với bất kỳ khiếu 
nại, hành động, yêu cầu hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ việc sử dụng đó.

https://www.alberta.ca/masks.aspx
https://www.alberta.ca/masks.aspx
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx#p25621s2
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-masking-visitors.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=OaDKF5HK5hU&vl=en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html



