
 

Thông điệp Chính 
• Khi không có xà phòng và nước để rửa tay, thì dung dịch sát khuẩn tay là một 

công cụ quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của vi trùng. 
• Đã có báo cáo về các chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong một số loại dung dịch 

sát khuẩn tay, bao gồm methanol và benzene. 
• Nếu cần dùng dung dịch sát khuẩn tay, hãy chọn các sản phẩm có số lượng thành 

phần ít hơn và đơn giản hơn và không nằm trong danh sách thu hồi của FDA, sử dụng 
một cách an toàn và để xa tầm tay trẻ em. 
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Đã có báo cáo về nhiều chất gây ô nhiễm trong dung dịch sát khuẩn tay. Các chất gây 
ô nhiễm bao gồm (nhưng có thể không giới hạn ở): 

• Methanol: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug 
Administration - FDA) đã thu hồi  hơn 100 loại dung dịch sát khuẩn tay do có khả 
năng bị nhiễm methanol (thay vì thành phần chống vi trùng thường dùng là 
ethanol/cồn etylic). Methanol có thể gây ngộ độc nếu nuốt phải. 

• Benzene: Gần đây, một số dung dịch sát khuẩn tay đã được kiểm nghiệm bởi 
Valisure, và họ phát hiện ra rằng một số loại dung dịch sát khuẩn tay có chứa benzene 
hóa học ở mức cao hơn mức được FDA cho phép. Những kết quả này ở bước sơ bộ 
và cần được FDA kiểm nghiệm và đánh giá rộng hơn để hiểu rõ hơn về phạm vi và 
mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người ta chưa biết liệu những kết quả này có đại 
diện cho tất cả các lô dung dịch sát khuẩn trong danh sách hay không. 

 Tôi có thể làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của vi trùng một cách 
an toàn?  
• Dung dịch sát khuẩn tay có thể là một phần của chiến lược ngăn ngừa sự lây lan của vi trùng 

và bệnh tật. 
• Đối với COVID-19, hình thức lây lan chính là từ người sang người khi tụ họp trong nhà. 

Đó là lý do những yếu tố như thông gió, khẩu trang, giữ khoảng cách và chủng ngừa 
đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa COVID. COVID ít lây lan qua các bề mặt 
hơn. Tìm hiểu thêm từ Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics - 
AAP). 

• Chỉ sử dụng dung dịch sát khuẩn tay khi không có xà phòng và nước để rửa tay. Thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước ấm là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan 
của vi trùng. Rửa tay trong 20 giây để có kết quả tốt nhất. Nhấn vào đây để biết hướng 
dẫn thêm về cách rửa tay từ AAP. 

Nếu tôi cần dùng dung dịch sát khuẩn tay thì sao? 
• Đảm bảo dung dịch sát khuẩn tay của bạn đáp ứng Khuyến nghị của CDC về khả năng 

kiểm soát COVID-19 (ví dụ: hàm lượng ethanol từ 60% trở lên). 
• Nếu có thể, hãy chọn những loại dung dịch sát khuẩn tay có một vài thành phần dễ 

nhận biết như cồn etylic, nước, glycerin. 
• Chọn loại không có mùi thơm khi có thể. 
• Kiểm tra xem nhãn hiệu dung dịch sát khuẩn tay của bạn có trong Danh sách thu hồi của 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.valisure.com/blog/valisure-news/valisure-detects-benzene-in-hand-sanitizers/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/prevention/Pages/Hand-Washing-A-Powerful-Antidote-to-Illness.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use


 

FDA cho methanol hoặc danh sách các sản phẩm bị nhiễm benzene được phát hiện bởi 
Valisure hay không. Nếu có, hãy ngừng sử dụng nó. 

• Khi có thể, hãy chọn dung dịch sát khuẩn được Valisure xác định là có chứa rất ít hoặc 
không chứa benzene; đây có thể là những lựa chọn tốt hơn. Cần thử nghiệm thêm để xác 
định những sản phẩm nào thường có hàm lượng benzen thấp. 

 

Giới thiệu về PEHSU 
Các Đơn vị Chuyên khoa Sức khỏe Môi trường Nhi khoa (Pediatric Environmental Health Specialty Units 
- PEHSUs) là nguồn cung cấp thông tin và hướng dẫn y tế về phòng ngừa, chẩn đoán, kiểm soát và điều 
trị các điều kiện môi trường mà ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe của trẻ em. PEHSUs làm 
việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, phụ huynh, trường học, các nhóm cộng đồng, cũng như các 
cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương để giải quyết những vấn đề môi trường liên quan đến sức 
khỏe sinh sản và sức khỏe của trẻ em ở nơi các gia đình sống, học tập, vui chơi và tụ họp. Để biết thêm 
thông tin về PEHSUs và các nguồn hỗ trợ hiện có, vui lòng truy cập: https://www.pehsu.net/. 

 

Để có thêm nguồn hỗ trợ và thông tin về các chủ đề môi trường liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức 
khỏe của trẻ em mà cung cấp chương trình giáo dục mở rộng cho các chuyên gia y tế, hãy truy cập: 
https://www.pehsu.net/nationalclassroom.html 

 
Tác giả: Lauren Zajac, MD, MPH, FAAP, Carl Baum, MD, FAAP, FACMT, Nick Newman, DO, FAAP, Rose 
Goldman, MD, MPH và MaryKate Cardon, RN 
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Tài liệu này được hỗ trợ bởi Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics - AAP) và được tài trợ 
(một phần) bởi thỏa thuận hợp tác số 6 NU61TS000296-02-01 từ Cơ quan Đăng ký Các chất Độc hại và Dịch 
bệnh (Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR). 

 
Nội dung trong tờ thông tin này thể hiện quan điểm của các tác giả. Nó không đại diện cho quan điểm của 
CDC/ATSDR và không thể hiện rằng CDC/ATSDR khuyên mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại nào được 
đề cập ở đây. 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/your-hand-sanitizer-fdas-list-products-you-should-not-use
https://www.valisure.com/blog/valisure-news/valisure-detects-benzene-in-hand-sanitizers/
https://www.valisure.com/blog/valisure-news/valisure-detects-benzene-in-hand-sanitizers/
https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Attachment-A-Valisure-Citizen-Petition-on-Hand-Sanitizer-Products-1.pdf
https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Attachment-A-Valisure-Citizen-Petition-on-Hand-Sanitizer-Products-1.pdf
https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Attachment-A-Valisure-Citizen-Petition-on-Hand-Sanitizer-Products-1.pdf
https://www.pehsu.net/
https://www.pehsu.net/nationalclassroom.html

	Tôi có thể làm thế nào để ngăn chặn sự lây lan của vi trùng một cách an toàn?
	Nếu tôi cần dùng dung dịch sát khuẩn tay thì sao?
	Giới thiệu về PEHSU


