
【Chú ý bệnh truyền nhiễm !!! 】 

Đặc biệt chú ý khi dọn dẹp sau đợt mưa lớn. 

 

◆Để tránh nhiễm trùng và bị bệnh thì DỌN DẸP SẠCH SẼ và SẤY KHÔ 

rất quan trọng.  

 

 Sau trận mưa lớn, nước tràn vào trong nhà sẽ khiến cho nấm mốc, gỉ sét và vi khuẩn dễ sinh sôi. 

Nếu để nguyên như vậy thì khả năng nhiễm trùng rất cao nên hãy chú ý. 

 

◆Những mục lưu ý khi dọn dẹp 

① Mở cửa chính và cửa sổ để thông gió. Vì một thời gian không ở trong nhà nên có thể sẽ có 

nấm mốc. 

② Lau dọn bùn đất sạch sẽ sau đó sấy khô kỹ càng. Cuối cùng thì sử dụng thuốc khử trùng để 

khử trùng nhà cửa.  

③ Đeo găng tay để tránh bị trầy xướt, bị thương. 

④ Mang khẩu trang để tránh hít phải bụi bẩn. 

⑤ Sau khi dọn dẹp xong thì chú ý rửa tay sạch sẽ.  

 

◆Chú ý đề phòng nhiễm trùng từ những vết thương nhỏ hoặc trầy xướt.  

・Sử dụng găng tay có độ bền và giày dép có đế cao, dày. 

・Mặc áo, quần dài để che da và cơ thể. 

 

◆Nếu không may bị trầy xước, bị thương thì,  

Rửa miệng vết thương thật kỹ, sau đó tiến hành khử trùng. 

Đặc biệt những vết thương hở sâu và bị dính bẩn có khả năng nhiễm bệnh uốn ván* nên hãy đi đến 

bệnh viện để bác sĩ tư vấn.  

※Bệnh uốn ván là bệnh mà vi khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở, vết thương 

sâu bị nhiễm bẩn. Nếu không được chữa trị thì có thể sẽ tử vong.   

 

◆Cách xử lý bụi.  

Bụi bẩn có thể bay vào mắt và gây bệnh cho mắt, cũng như bay vào miệng rồi gây viêm phổi hoặc 

viêm họng nên bạn hãy chú ý bảo vệ mắt & miệng cho thật kỹ.  

・Mang kính bảo hộ và đeo khẩu trang.  

・Sau khi dọn dẹp phải rửa tay thật kỹ. 

Khi dị vật rơi vào mắt, cho dù đã rửa sạch nhưng mắt bị đỏ thì hãy đi đến bệnh viện ngay.  

 


