
Phòng Chống COVID-19: 
Bảo Vệ Hô Hấp Khi Chăm 
Sóc Nội Trú và Điều Dưỡng

Nguồn trợ giúp này là dành cho các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi hoặc những người khác 
tại nhà an dưỡng, cơ sở điều dưỡng cao cấp, nhà tập thể 
người lớn, cơ sở trợ sinh và cơ sở chăm sóc dài hạn. Nguồn 
này cũng cung cấp thông tin cơ bản và các đường dẫn của 
trang web về phòng chống COVID-19.

Tờ sự kiện này đã được cập nhật vào ngày 30 Tháng Ba, 2021. 
Vì các điều kiện thay đổi, xin kiểm tra thêm thông tin cập 
nhật tại www.Lni.wa.gov/CovidSafety.www.Lni.wa.gov/CovidSafety.

Giảm Bớt Nhu Cầu Về Mặt Nạ Phòng Độc
Các thay đổi sau đây đối với môi trường chăm sóc và thông lệ 
làm việc có thể giúp giảm bớt nhu cầu bảo vệ hô hấp.

 �  Giới hạn số nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc trực 
tiếp cho thân chủ. Ví dụ: kết hợp các nhiệm vụ để nhân 
viên không ở trong phạm vi rất gần.

 �  Sắp xếp các thân chủ nhiễm COVID-19 gần với nhau để 
giảm thiểu số nhân viên được yêu cầu làm việc với họ.

 �  Bố trí các điểm đưa đón và làm vệ sinh để cung thiết bị 
bảo vệ cá nhân (PPE) và các vật dụng khác nhằm ngăn 
chặn nhân viên tụ tập và đến rất gần các thân chủ.

 �  Sử dụng màn che hoặc tấm chắn khác để hạn chế tình 
trạng lây nhiễm.

 �  Sử dụng PPE bắt buộc khác (như kính bảo hộ, găng  
tay và áo choàng), rửa tay và dung dịch rửa tay khô, 
biện pháp phòng ngừa chuẩn và quy định thực hành  
sát khuẩn tốt. Một danh sách các dung dịch sát khuẩn 
đáp ứng tiêu chí của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường  
được sử dụng để chống lại vi rút corona có tại  
www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants- www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants- 
coronavirus-covid-19coronavirus-covid-19.

 �  Yêu cầu thân chủ phải đeo khẩu trang khi nhân  
viên ở gần.

Mặt Nạ Phòng Độc, Khẩu Trang Y  
Tế Dùng Một Lần và Khẩu Trang Vải
Việc sử dụng khẩu trang còn tùy thuộc vào mức nguy cơ được 
xác định cho mỗi nhiệm vụ hoặc hoạt động làm việc; có năm 
mức nguy cơ — rất thấp, thấp, vừa, cao và cực cao. Tiêu chí 
chung cho từng mức, giải thích về cách thức sử dụng khẩu 
trang và thắc mắc và giải đáp chung về khẩu trang được cung 
cấp trong mục Khẩu Trang Nào dùng cho Nhiệm Vụ Nào của L&I 
tại www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000.www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000.

Mặt Nạ Phòng Độc:Mặt Nạ Phòng Độc: N95, P100 hoặc các loại mặt nạ phòng độc 
khác bắt buộc dùng cho công việc được phân loại là “nguy cơ 
cao” và dành cho hầu hết công việc “nguy cơ cực cao”.

Các loại công việc này bao gồm:

 �  Trợ giúp các quá trình như cho con bú, điều trị bằng 
máy xông khí dung, và các bài tập hít thở yêu cầu tiếp 
xúc gần và lâu dài (tức là trong vòng ba feet) với một 
thân chủ khỏe mạnh (tức là không biết nhiễm hoặc 
nghi nhiễm COVID-19) và có khả năng nhân viên tiếp 
xúc các hạt rất nhỏ và giọt bắn ra từ thân chủ.

 �  Tắm rửa, cho ăn và các hoạt động chăm sóc khác  
yêu cầu tiếp xúc gần với thân chủ khỏe mạnh một  
số lần trong mỗi ngày cứ hơn 10 phút mỗi giờ.

 �  Thực hiện công việc quản gia và các hoạt động  
làm sạch khác phải giãn cách trong vòng sáu  
feet với một thân chủ được biết nhiễm hoặc  
nghi nhiễm COVID-19.
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Mặt nạ phòng độc bảo vệ người đeo không bị hít phải các hạt 
có khả năng lây nhiễm từ không khí. Các kiểu mặt nạ không 
có van thở ra cũng có thể ngăn chặn các hạt thở ra có khả 
năng lây nhiễm thoát ra ngoài không khí.

Một số mặt nạ phòng độc nhờ vào miếng phủ kín khí để sử 
dụng hiệu quả (ví dụ: N95, P100). Các mặt nạ khác, bao gồm 
Mặt Nạ Lọc Bụi Cấp Khí Chủ Động (PAPR) trùm đầu, không  
ôm khít và có thể che phủ cả lông, râu mặt.

Mặt nạ phòng độc kín khít không được sử dụng, trước khi 
nhân viên sử dụng mặt nạ phải đạt được yêu cầu kiểm tra  
độ ôm khít ban đầu về kiểu dáng và kích cỡ cụ thể.

Cả mặt nạ phòng độc kín khít và mặt nạ phòng độc không ôm 
khít đều được sử dụng để phòng chống COVID-19 phải có số 
phê duyệt “TC” của Viện An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp 
Quốc Gia (NIOSH), hoặc có phê duyệt tương đương của một cơ 
quan nước ngoài bên ngoài Hoa Kỳ, được in trên khẩu trang 
hoặc bao bì sản phẩm. Một số mặt nạ phòng độc N95 cũng 
được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm (FDA) chấp 
thuận là khẩu trang y tế.

Để thay thế cho mặt nạ phòng độc N95 (và để duy trì nguồn 
cung cấp), các doanh nghiệp có thể cung cấp cho nhân viên 
của mình các mặt nạ phòng độc khác được NIOSH chấp thuận 
cung cấp mức độ bảo vệ còn cao hơn, như:

 �  Mặt nạ kiểu che mặt lọc bụi khác được xếp theo 
N99-N100, R95-R100 hoặc P95-P100.

 �  Mặt nạ kiểu mặt kính che toàn mặt hoặc nửa mặt với bộ 
lọc N-, R- hoặc P-, 95, 99, hay 100 có thể thay thế được 
gắn vào mặt kính giống như cao su (chất nhựa đàn hồi).

 �  Mặt nạ kiểu PAPR loại trùm đầu hoặc chụp đầu có bộ 
lọc P-100 (hoặc HEPA).

Khẩu Trang Y Tế Dùng Một Lần:Khẩu Trang Y Tế Dùng Một Lần: Khẩu trang y tế (có hoặc 
không có tấm che mặt đi kèm để bảo vệ mắt), khẩu trang thủ 
thuật, khẩu trang tùy biến theo sở thích, KN95 hoặc các loại 
khẩu trang khác dùng một lần bắt buộc sử dụng cho công 
việc được phân loại là “nguy cơ trung bình”.

Loại công việc này bao gồm quản gia, chăm sóc cá nhân và 
các nhiệm vụ khác quanh quẩn người khỏe mạnh khi nhân 
viên có thể thực hiện giãn cách ít nhất sáu feet lúc tiếp xúc, 
ngoại trừ một số lần trong ngày khi họ phải đến trong phạm 
vi sáu feet để tiếp xúc với người nào đó trong vài phút.

Khẩu trang dùng một lần cung cấp một số biện pháp bảo vệ 
không bị hít phải các hạt có khả năng lây nhiễm từ không 
khí, nhưng ít được bảo vệ hơn nếu so với mặt nạ phòng độc. 
Khẩu trang này cũng có thể ngăn chặn các hạt thở ra có khả 
năng lây nhiễm thoát ra ngoài không khí.

Khẩu trang vải:Khẩu trang vải: Ở mức tối thiểu, nhân viên phải đeo khẩu 
trang vải, trừ khi họ ở một mình hoặc làm việc tách riêng  
với những người khác.

Khẩu trang vải bảo vệ những người khác bằng cách cung  
cấp một tấm chắn cá nhân để ngăn chặn các hạt thở ra có 
khả năng lây nhiễm thoát ra ngoài không khí. Nó cũng bảo  
vệ người đeo không bị các hạt (giọt) lớn hơn bắn ra từ  
những người khác khi ho hoặc hắt hơi gần đó.

Khẩu trang vải phải che mũi và miệng và vừa vặn thoải  
mái và ôm sát cạnh mặt.

Khi Mặt Nạ Phòng Độc N95 Không  
Sẵn Có hoặc Hạn Chế
Khi mặt nạ phòng độc được NIOSH chấp thuận còn hạn chế, 
doanh nghiệp nên thực hiện theo các hướng dẫn chiến lược 
của Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) 
về điều kiện “thông thường,” “bất ngờ” hoặc “khủng hoảng”.

Nếu N95 không sẵn có cho các hoạt động nguy cơ cao, các loại 
mặt nạ phòng độc tương đương được NIOSH chấp thuận (từ một 
bên ngoài Hoa Kỳ) có thể được dùng sau khi người sử dụng khẩu 
trang phải đạt yêu cầu kiểm tra độ ôm khít ban đầu. Sử dụng 
khẩu trang y tế được FDA chấp thuận có tấm che mặt là một 
tùy chọn chỉ khi nào doanh nghiệp có thể cho thấy họ đã nỗ lực 
không ngừng để mua mặt hàng cung cấp mà không thành công.

Tìm kiếm các chiến lược CDC khi N95 bị hạn chế tại  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators- 
strategy/index.html.strategy/index.html.

Tìm kiếm Bảng 1 CDC về mặt nạ phòng độc từ các quốc  
gia khác có sự phê duyệt tương đương với NIOSH tại  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ 
conserving-respirator-supply.html.conserving-respirator-supply.html.

Hạn Chế Tái Sử Dụng Mặt Nạ Phòng 
Độc N95 Khi Chăm Sóc Bệnh Nhân 
COVID-19
Hạn chế tái sử dụng mặt nạ phòng độc N95 có thể trở nên  
cần thiết. Tuy nhiên, phải nên thận trọng.

Thực hiện theo hướng dẫn CDC để hạn chế tái sử dụng hoặc 
sử dụng kéo dài theo Chiến Lược Năng Lực Khủng Hoảng tại 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators- www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators- 
strategy/index.html.strategy/index.html.

Tìm kiếm các giải pháp để giảm bớt lây nhiễm từ bề mặt của 
mặt nạ phòng độc để kéo dài thời gian sử dụng. Ví dụ: sử 
dụng tấm che mặt có thể tẩy sạch (thường dùng) hoặc khẩu 
trang y tế trên N95.
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Sử Dụng Mặt Nạ Phòng Độc Bắt  
Buộc hoặc Tự Nguyện
Nếu từ các tình huống “rất ít” nguy cơ đến “nguy cơ vừa” mà 
không bắt buộc sử dụng mặt nạ phòng độc, nhân viên có thể 
yêu cầu sử dụng mặt nạ phòng độc một cách tự nguyện. Do 
khả năng thiếu N95 nên nhân viên có thể mong muốn được 
khuyến khích sử dụng các loại khẩu trang khác như khẩu 
trang che bụi (tùy biến theo sở thích) không được NIOSH 
chấp thuận hoặc KN95.

Trước khi nhân viên sử dụng mặt nạ phòng độc một cách tự 
nguyện, doanh nghiệp phải cung cấp cho thông tin trong WAC 
296-842-11005 Bảng 2 (xem https://app.leg.wa.gov/wac/ https://app.leg.wa.gov/wac/ 
default.aspx?cite=296-842-11005).default.aspx?cite=296-842-11005).

Chương Trình Bảo Vệ Hô Hấp
Trước khi yêu cầu dùng mặt nạ phòng độc ở nơi làm việc, 
doanh nghiệp phải:

 �  Triển khai một chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản 
và chỉ định một quản trị viên chương trình. Tìm kiếm 
một chương trình mẫu để tùy biến tại www.Lni.wa.gov/www.Lni.wa.gov/
safety-health/_docs/Respirator-Program-Template%20- safety-health/_docs/Respirator-Program-Template%20- 
Guide-for-N95-Use-in-LTC-During-the-COVID-19- Guide-for-N95-Use-in-LTC-During-the-COVID-19- 
Pandemic.docx.Pandemic.docx.

 �  Chọn lựa và cung cấp mặt nạ phòng độc miễn phí cho 
nhân viên.

 �  Bảo đảm nhân viên được phép sử dụng khi đủ điều kiện 
y tế, được kiểm tra độ ôm khít ban đầu và được huấn 
luyện sử dụng và giữ gìn mặt nạ phòng độc đúng cách. 
Lưu ý: Trong tình huống đại dịch COVID-19 bất ngờ, 
nhân viên chăm sóc sức khỏe sử dụng khẩu trang đặc 
biệt đã được kiểm tra độ ôm khít và sẽ không cần tái 
kiểm tra hàng năm đối với khẩu trang đó.

 �  Hướng dẫn nhân viên khi sử dụng N95 và các loại mặt 
nạ phòng độc kín khít khác phải cạo sạch râu nơi mặt 
nạ phòng độc tiếp xúc với mặt nhằm bảo đảm miếng 
phủ kín khí.

 � Thực hiện theo các yêu cầu khác được phác thảo  
trong luật về mặt nạ phòng độc, WAC 296–842, để 
bảo đảm sự bảo vệ liên tục và đáng tin cậy. Luật này 
có tại www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
rules-by-chapter/?chapter=842.rules-by-chapter/?chapter=842.

Nguồn Lực Huấn Luyện và Kiểm  
Tra Độ Ôm Khít

 �  Video hướng dẫn cho thấy cách thức tiến hành kiểm tra 
độ ôm khít của mặt nạ phòng độc đối với N95:  
www.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLYwww.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLY

 �  Học phần huấn luyện tương tác bao gồm nguyên  
lý cơ bản của N95 và các loại khẩu trang khác:  
http://wisha-training.Lni.wa.gov/training/articulate/http://wisha-training.Lni.wa.gov/training/articulate/
dustmasks/story.htmldustmasks/story.html

 �  Bộ Huấn Luyện Bảo Vệ Hô Hấp, Học Phần 1, dành cho  
giảng viên hướng dẫn về mặt nạ phòng độc che mặt  
lọc bụi: www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-training- www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-training- 
materials/training-kits#RespProtectionmaterials/training-kits#RespProtection

 �  Dịch vụ kiểm tra độ ôm khít miễn phí, webinar và  
các nguồn lực khác dành cho doanh nghiệp đủ điều 
kiện. Ghé thăm Dự Án Kiểm Tra Độ Ôm Khít Của Sở  
Y Tế Tiểu Bang Washington: www.doh.wa.gov/ www.doh.wa.gov/ 
ForPublicHealthandHealthcareProviders/ ForPublicHealthandHealthcareProviders/ 
HealthcareProfessionsandFacilities/ HealthcareProfessionsandFacilities/ 
HealthcareAssociatedInfections/FitTestingHealthcareAssociatedInfections/FitTesting

Được trợ giúp
Để được tư vấn miễn phí về an toàn và sức khỏe hãy  
truy cập vào www.Lni.wa.gov/SafetyConsultantswww.Lni.wa.gov/SafetyConsultants hoặc gọi 
1-800-423-7233 hoặc ghé đến văn phòng L&I địa phương.

Tùy theo yêu cầu, nhu cầu hỗ trợ và định dạng tiếng nước ngoài cho 
những người bị khuyết tật đang hiện có. Gọi 1-800-547-8367. Những 
người sử dụng TDD, gọi 711. L&I là một cơ quan tuyển dụng công bằng.
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