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Dưới đây là một số 
cách để bảo vệ bạn và 

gia đình của bạn.

Bạn có biết rằng vi trùng (vi khuẩn và 
vi-rút) có thể lây lan từ các bề mặt khi 

bạn chạm vào chúng hay không?

Hãy rửa tay 
thường xuyên 

bằng xà phòng 
và nước trong ít 
nhất 20 giây.

20 secs.

Ngân nga bài hát 
“Chúc mừng sinh 
nhật” (“Happy 

Birthday”) hai lần 
từ đầu đến cuối.

Tránh chạm vào 
mắt, mũi và miệng.

Tớ làm cách nào để bảo vệ gia đình và bản thân 
khỏi bị nhiễm vi trùng trên các bề mặt?

Ở nhà nếu cảm thấy không khỏe.
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Dưới đây là một 
số cách để bảo 
vệ bạn và gia 
đình của bạn.

Ngân nga bài hát 
“Chúc mừng sinh 
nhật” (“Happy 

Birthday”) hai lần 
từ đầu đến cuối.

Tránh chạm vào 
mắt, mũi và miệng.

6 feet

Đeo khẩu trang 
và giữ khoảng 
cách 6 feet.

Tớ làm cách nào để bảo vệ gia đình và bản 
thân khỏi bị nhiễm vi trùng trên các bề mặt?

Bạn có biết rằng vi trùng (vi khuẩn và 
vi-rút) có thể lây lan từ các bề mặt khi 

bạn chạm vào chúng hay không?

Hãy rửa tay 
thường xuyên 

bằng xà phòng 
và nước trong ít 
nhất 20 giây.

20 giây.
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Sử dụng vải sợi nhỏ 
khi lau để loại bỏ 

nhiều vi trùng nhất.

Làm sạch các bề mặt 
trong nhà của bạn 

thường xuyên.

Sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy 
rửa và nước. Chùi rửa thật kỹ.

Làm sạch bằng xà phòng và nước.

Làm sạch bằng xà phòng và nước.

Cách tốt nhất để loại bỏ vi trùng khỏi các bề mặt là gì?

Vải sợi nhỏ có thể được tái sử dụng. 
Giặt riêng trong máy giặt hoặc trong 

bồn rửa sau mỗi lần sử dụng.
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Soap

Chất tẩy rửa loại bỏ vi trùng và bụi bẩn.

Disinfectant

Chất khử trùng tiêu 
diệt hầu hết vi trùng.

Thuốc tẩy và amoni bậc bốn là những 
chất khử trùng thường được sử 
dụng mà có thể gây nguy hiểm.

Chất khử trùng 
có thể dẫn đến 
các vấn đề sức 

khỏe nếu sử dụng 
không đúng cách.

Chất khử trùng có 
thể ảnh hưởng đến 
phổi hoặc khả năng 

thở bình thường 
của một người.

Sự khác biệt giữa chất tẩy rửa 
và chất khử trùng là gì?

Để các chất tẩy 
rửa và khử trùng xa 
tầm tay của trẻ em.
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Nếu không có ai bị 
bệnh ở nhà, hãy làm 

sạch các bề mặt.

Nếu không có ai bị bệnh ở nhà, hãy cân nhắc việc 
khử trùng các bề mặt có nhiều người chạm vào.

Không Được Vào

Nếu có người bị 
bệnh (hoặc có thể 

bị bệnh), trước 
tiên hãy làm sạch, 
sau đó khử trùng 
các bề mặt dùng 

chung và có nhiều 
người chạm vào.

Disinfectant

SOAP

Luôn luôn làm sạch trước 
khi bạn khử trùng để chất 

khử trùng có thể phát 
huy tác dụng của nó.

Tớ làm cách nào để biết khi nào cần 
làm sạch hoặc khử trùng?

Chỉ sử dụng chất khử 
trùng vào thời điểm và 
ở địa điểm cần thiết.
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Chất khử trùng
Tìm các lựa chọn an 
toàn hơn khi chọn 

chất khử trùng. Chỉ 
vì nó an toàn hơn, 

không có nghĩa 
là nó an toàn.

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (50% C 14, 40% C12, 10% C16)

Dimenthyl Benzyl Ammonium Saccharinate, Water, 

Butane, Propane, Ethanolamine, Fragrance, 

MEA-Borate, NIPA-Borate, Ammonium Hydroxide

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

CAUTION

Hãy để ý tới các 
thành phần hoạt tính 
ghi trên nhãn. Tránh 

các sản phẩm có 
các từ như “Nguy 
hiểm” (”Danger”) 
hoặc “Chất độc” 

(”Poison”). ACTIVE INGREDIENTS:
Hydrogen Peroxide.................................. 1.4%

OTHER INGREDIENTS ........................ 98.6%

TOTAL .................................................... 100%

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

Hãy tìm các thành phần hoạt tính an 
toàn hơn: ethanol, isopropanol, hydrogen 

peroxide, axit L-lactic, axit xitric, 
natri bisulfat, axit peroxyacetic.

SUITABLE FOR use on all hard surfaces 

where bacteria or unpleasant odors are a 

concern including Appliances, Highchairs, 

Garbage Cans, Countertops, Changing 

Tables.--------------------------------------------------

DIRECTIONS FOR USE

TO CLEAN: wet the surface with this 

spray & wipe clean. For stubborn stains, 

let stand a few more minutes. Allow to 

penetrate, then wipe clean.
TO DISINFECT & DEODORIZE: 1. Wet 

the surface with the spray (spot test to 

check surface compatibility) 2. Leave for 

10 minutes. Allow to air-dry. No rinsing or 

wiping required.

Đối với tất cả các chất 
khử trùng, hãy làm theo 
hướng dẫn trên nhãn.

Bạn có thể kiểm tra các thành phần của chất khử 
trùng “Thiết kế cho Môi trường” (”Design for the 
Environment”) tại trang web của EPA: www.epa.

gov/pesticide-labels/dfe-certified-disinfectants.

Bôi/xịt lên bề mặt đủ ướt để nhìn thấy loang 
loáng trong thời gian được ghi trên nhãn 

sản phẩm - còn được gọi là “thời gian ướt”, 
“thời gian chờ” hoặc “thời gian tiếp xúc”.

Tớ làm cách nào để chọn chất khử trùng an toàn hơn?
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Có nhiều cách để bảo vệ 
bạn và gia đình khi sử 
dụng chất khử trùng.

Mở cửa sổ và cửa ra vào khi có thể để 
tăng cường lưu thông không khí.

Tránh sử dụng các 
sản phẩm này khi 
có trẻ em ở gần.

Cất chất tẩy rửa, chất 
khử trùng và dụng 

cụ vệ sinh ngoài tầm 
với của trẻ em.

Sử dụng găng 
tay và kính hoặc 
kính bảo hộ để 
bảo vệ mắt khi 
sử dụng chất 

khử trùng.

Để số điện thoại của trung tâm kiểm soát chất 
độc quốc gia, 1-800-222-1222, trên hoặc 
gần tất cả điện thoại trong nhà của bạn và 
lưu số này vào điện thoại di động của bạn. 

1-800-222-1222

Tớ làm cách nào để có thể sử dụng 
chất khử trùng một cách an toàn?


