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Về việc hướng dẫn quy trình vệ sinh
môi trường bề mặt trường, lớp học,
phòng, chống các bệnh truyền nhiễm
Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Căn cứ Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của
Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học;
Căn cứ Thông tư số 46/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đánh giá lại quá trình thực hiện công tác vệ
sinh phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trong học đường thường xuyên, đảm
bảo môi trường học tập lành mạnh an toàn cho trẻ em và học sinh; Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn Quy trình vệ sinh môi trường bề mặt trường học,
phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như sau:
I. Quy định chung về vệ sinh môi trường bề mặt
1. Chuẩn bị phương tiện và dung dịch làm sạch
Sử dụng các dụng cụ vệ sinh như: vải(giẻ), khăn, xô, thùng, hóa chất chuyên
dụng khi bắt đầu thực hiện quá trình lau,...dụng cụ phải sạch, bảo đảm hoạt động tốt.
2. Hóa chất làm sạch, khử khuẩn
- Hóa chất tẩy rửa: Thường là xà phòng hoặc các dung dịch tẩy rửa
thông thường.
- Hóa chất khử khuẩn: Có thể sử dụng đối với các bề mặt tiếp xúc thường
xuyên hoặc khi có trường hợp nghi ngờ hoặc xác định trẻ mắc các bệnh truyền
nhiễm.
3. Trình tự làm sạch
Làm sạch từ khu vực sạch đến khu vực bẩn, từ bề mặt ít tiếp xúc tới bề mặt
tiếp xúc thường xuyên, từ bề mặt cao tới bề mặt thấp và từ trong ra ngoài, từ trên
xuống theo 1 chiều.
4. Kỹ thuật làm sạch
- Loại bỏ chất thải, bụi, mảnh vụn, chất bẩn nhìn thấy bằng mắt thường trước
khi làm sạch. Sử dụng cây gom chất thải. Không thu gom các chất thải sắc nhọn
như kính, thủy tinh,… bị vỡ bằng tay trần và loại bỏ ngay chất thải sắc nhọn vào
thùng kháng thủng.
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- Giảm thiểu khuyếch tán bụi hoặc chất ô nhiễm khác trong quá trình lau:
Không dùng chổi trong khu văn phòng, phòng học, không bật quạt trong khi gom
chất thải, bụi, bẩn trước khi lau, không giũ, lắc tải/giẻ khi lau.
- Tốt nhất là sử dụng loại khăn lau dùng một lần. Nếu dùng nhiều lần thì phải
giặt lại khăn/vải lau thường xuyên. Không nhúng khăn/vải bẩn vào dung dịch làm
sạch. Sử dụng khăn/vải lau riêng cho từng khu vực.
- Thay dung dịch làm sạch theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc khi nhìn
thấy dung dịch đổi màu đục/bẩn.
5. Tần suất làm sạch
- Tần suất làm sạch bề mặt có tiếp xúc thường xuyên cao hơn bề mặt tiếp xúc ít.
- Phòng học, văn phòng phải được làm vệ sinh ít nhất 1 lần/ngày; đối với khu
khu vực sử dụng chung như: khu nhà vệ sinh, hành lang, sân trường hoặc lối đi lại
trong cơ sở giáo dục phải được làm vệ sinh 2 lần/ngày.
- Tổng vệ sinh cơ sở giáo dục 2 tuần/lần. Loại bỏ các cành cây tạo độ thông
thoáng khu vực xung quanh phòng học.
6. Yêu cầu chất lượng làm sạch
Mọi bề mặt luôn sạch khi quan sát bằng mắt thường (không có bụi, vết bẩn,
vết đánh dấu hoặc các chất ô nhiễm khác) và không có mùi khó chịu. Môi trường
xung quanh cơ sở giáo dục thông thoáng, sạch sẽ.
II. Kỹ thuật vệ sinh môi trường bề mặt
1. Mục đích
- Làm sạch bụi, chất thải sinh hoạt trong quá trình học tập, sinh hoạt tại
trường học.
- Bảo đảm các bề mặt sàn nhà, tường, cửa, nhà vệ sinh,... luôn sạch sẽ, gọn
gàng và môi trường trường học sạch đẹp, an toàn cho giáo viên, học sinh, nhân
viên trường và cho cộng đồng.
2. Kỹ thuật vệ sinh bề mặt
- Kỹ thuật lau: Lau theo 1 chiều từ “sạch” đến “bẩn”; và nên chia đôi mặt sàn
nhà, đặt biển báo để dành ½ lối đi. Lau theo hình zíc zắc, đường lau sau không
trùng đường lau trước; không dùng mặt khăn bẩn hay vải bẩn để lau lại đường lau
trước đó.
- Mỗi vải, khăn lau nhà chỉ lau trong diện tích khoảng 10-20m 2; vải/khăn lau
bề mặt bàn chỉ dùng một lần.
- Kỹ thuật vệ sinh kính: Phải phun dung dịch vệ sinh kính, lau với cây gạt
kính chuyên dụng, lau sạch lại không để vết hóa chất nước còn đọng với khăn lau
chuyên dụng.
III. Quy trình vệ sinh từng khu vực cơ bản
1. Vệ sinh phòng học/phòng chức năng trước giờ học hoặc sau khi tan học.
Các bước thực hiện: Mỗi phòng học sử dụng khăn lau riêng.
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Bước 1: Mang phương tiện phòng hộ cần thiết, chuẩn bị đủ phương tiện vệ
sinh, đặt biển báo theo đúng quy định.
Bước 2: Pha dung dịch làm sạch bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông
thường (hoặc dung dịch khử khuẩn khi có trường hợp nhiễm khuẩn).
Bước 3: Thu dọn đồ đạc, loại bỏ những đồ vật không cần thiết ra khỏi phòng.
Bước 4: Lau/quét ẩm cho sạch bụi và hốt sạch chất thải, chú ý các góc ở
dưới gầm bàn, ghế, hộc bàn, …
Bước 5: Lau các vật dụng, thiết bị trong phòng, cửa ra vào, tay nắm cửa.
Bước 6: Lau sàn nhà phòng học
1.1. Đối với khu vực phòng học thông thường
- Lau lần 1 với chất tẩy rửa làm sạch (xà phòng).
- Lau lần 2 với nước sạch và để khô.
1.2. Đối với phòng học có ghi nhận trường hợp nghi ngờ/xác định nhiễm
cúm, bệnh tay chân miệng,…
- Lau lần 1 với chất tẩy rửa và làm sạch (xà phòng).
- Lau lần 2 với nước sạch.
- Lau lần 3 với dung dịch khử khuẩn (đã được pha theo đúng quy định).
Bước 7: Thu dọn, đưa dụng cụ, chất thải ra khỏi phòng.
Bước 8: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 9: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
2. Vệ sinh bề mặt bàn, ghế, vật dụng trong phòng học, phòng họp, khu vực
sinh hoạt chung.
Đây là những bề mặt thường chứa các mầm bệnh có nguồn gốc từ môi
trường và dịch tiết khi ho, hắt hơi. Các bước thực hiện tương tự như vệ sinh bề
mặt, thường thực hiện trước khi vệ sinh sàn nhà.
2.1. Đối với các bề mặt thông thường. Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện phòng hộ cá nhân.
Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.
Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên
các bề mặt bàn, ghế trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng chất thải.
Bước 4: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau bằng nước xà phòng, sau
cùng lau lại bằng nước sạch và dùng khăn sạch để lau khô.
Bước 5: Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.
Bước 6: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 8: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
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2.3. Đối với các bề mặt nhiễm khuẩn. Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất làm sạch và khử khuẩn, mang phương
tiện phòng hộ cá nhân.
Bước 2: Pha hóa chất khử khuẩn bề mặt theo quy định.
Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên
các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng
chất thải.
Bước 4: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau bằng nước xà phòng, sau
cùng lau lại bằng nước sạch, để khô lau lại với dung dịch khử khuẩn và để khô.
Bước 5: Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.
Bước 6: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 8: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
3. Vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các vật dụng khác (vệ sinh hàng tuần) bao
gồm: quét trần tường, cửa sổ, đèn, quạt, lau kính, vệ sinh sinh sàn nhà,…Các
bước thực hiện:
Bước 1: Thông báo cho khu vực cần phải vệ sinh về kế hoạch vệ sinh trần
nhà, tường, quạt, đèn,….
Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất vệ sinh và mang phương tiện
phòng hộ cá nhân.
Bước 3: Quét nhẹ nhàng, cẩn thận trần nhà, tường, cửa từ trên xuống theo 1
chiều loại bỏ bụi và màng nhện, chú ý tránh bụi rơi vào mắt.
Bước 4: Lau cửa, kính, tường men, các dụng cụ như quạt trần, đèn, v.v…
bằng chất tẩy rửa thông thường, sau đó lau lại bằng nước sạch và lau khô bằng
khăn sạch.
(Nếu bề mặt quá bẩn có thể dùng bàn chải và chất tẩy rửa cọ rửa sạch sẽ và
lau xử lý hết các vết bẩn trên trần, tường, sau đó lau lại bằng nước sạch).
Bước 6: Lau sàn nhà và những đồ vật có thể bị vấy bẩn trong quá trình vệ
sinh theo quy trình.
Bước 7: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
Bước 8: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 9: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
4. Vệ sinh bồn rửa tay
Bồn rửa tay sạch, không có các đồ vật không cần thiết và có đầy đủ phương
tiện cho thực hiện vệ sinh tay bao gồm: Quy trình vệ sinh tay, xà phòng,
khăn/giấy lau tay dùng 1 lần, thùng đựng khăn bẩn phải có nắp đậy, luôn sạch sẽ
và có sẵn tại bồn rửa tay. Các bước thực hiện:
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Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện phòng hộ cá
nhân (chú ý mang găng tay dày, tạp dề chống thấm)
Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định
Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên
các bề mặt bồn rửa tay cho vào thùng đựng chất thải
Bước 4: Vệ sinh theo thứ tự:
- Thấm ướt khăn lau trong dung dịch làm sạch và vắt kỹ, bắt đầu làm vệ sinh từ
bên ngoài vào bên trong bồn rửa tay, thùng đựng khăn lau tay, chai đựng xà phòng.
- Lau các bề mặt quanh chậu rửa, bao gồm gạch lát tường, các gờ, các ống
dẫn, phần bên dưới bồn rửa, chỗ để khăn giấy, chỗ để xà phòng, lau bên trong và
ngoài chậu, trong đó có miệng vòi, dây giật nước, vòi nước và ống thoát nước.
- Cho nước chảy từ vòi ra rửa kỹ bồn, cho nước chảy vào ống thoát nước, kiểm
tra độ thông thoáng hệ thống nước thải và làm sạch ống thoát nước bằng bàn chải.
- Đánh bóng các bộ phần bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hoặc inox
với chất làm sạch và bóng của vòi nước, tay cầm hoặc bồn rửa.
Bước 5: Bổ sung thêm xà phòng và khăn/giấy lau tay (nếu cần)
Bước 6: Thu gom phương tiện vệ sinh bề mặt.
Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 8: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
5. Vệ sinh nhà vệ sinh
Mục đích: Đảm bảo phòng vệ sinh, bồn rửa tay, tường luôn sạch sẽ không có
chất thải rơi vãi ra bên ngoài và không có mùi hôi.
Tần suất: làm vệ sinh tối thiểu 02 lần cho nhà vệ sinh trong các phòng học,
nhà vệ sinh nhân viên; 03 lần/ngày cho nhà vệ sinh công cộng và khi cần (nhà vệ
sinh hôi, bẩn, đổ nước, dịch bắn tóe ra bên ngoài, lên tường, sàn,…). Các bước
thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh đầy đủ, rửa tay mang khẩu trang, tạp
dề chống thấm, đeo găng tay dầy quá cổ tay.
Bước 2: Xả nước bồn cầu - đóng nắp khi xả.
Bước 3: Đổ/bôi chất tẩy rửa vào trong bồn cầu bao gồm cả phần dưới vành
bệ và các vùng có ứ đọng chất bẩn, nắp bồn cầu, bệ ngồi, các bờ tường, chân
tường,…
Bước 4: Dùng cọ rửa vệ sinh chuyên dụng để làm sạch tất cả những vết bẩn
trên tường, bắt đầu làm sạch từ chỗ cao nhất xuống đến chỗ thấp nhất, từ bên
ngoài vào bên trong và từ chỗ sạch đến chỗ bẩn:
- Làm sạch bên ngoài và xung quanh bồn cầu, bao gồm cả vòng nắm, giá để
giấy vệ sinh, hệ thống ống dẫn, các thùng vệ sinh, bể chứa nước, nắp bồn cầu, bên
trên, bên dưới và các bản lề (bao gồm cả các thùng vệ sinh).
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- Cọ rửa bên ngoài và xung quanh bồn cầu bằng chổi cọ chuyên dụng, đặc
biệt là các vết ố, dòng nước và dưới vành bồn cầu.
Bước 5: Xả nước rửa bồn cầu, rửa chổi cọ trong nước xả, vệ sinh cán chổi cọ.
Bước 6: Sau cùng dùng giẻ lau chỗ ngồi ở bồn cầu, tay gạt nước xả, nắp bồn
cầu, đóng nắp, kiểm tra và bổ sung giấy vệ sinh nếu cần.
Bước 7: Thu gom và xử lý các chất thải giấy vệ sinh hàng ngày hoặc khi cần.
Vệ sinh thùng đựng chất thải hàng ngày.
Bước 8: Thu dọn dụng cụ; Tháo găng và vệ sinh tay
Bước 9: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
6. Vệ sinh khu vực hành lang, cầu thang
Đây là khu vực nhiều người qua lại, nhiều bụi, chất thải bám và đóng các kẽ
bậc lên xuống, các góc cầu thang. Các tay cầm, vịn, song cầu thang nhiều người
cầm nắm, nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là khi vào mùa dịch bệnh.
Cần được vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần (cầu thang bẩn, khi có
dịch,…). Và có kế hoạch cuốn chiếu hằng tháng tổng vệ sinh cọ rửa nền nhà,
hành lang, cầu thang... từng vùng nhỏ và lau khô ngay. Tránh đổ nước dùng chổi
quét làm thấm, ẩm ướt, trơn trượt.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện phòng
hộ cá nhân và đặt biển báo.
Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.
Bước 3: Thu gom chất thải và quét ẩm cầu thang vào túi/thùng đựng chất thải.
Bước 4: Dùng vải sạch thấm nước xà phòng lau tay vịn, bề mặt bậc thang, bờ
tường trước tiên và sau cùng lau lại bằng nước sạch và để khô.
Bước 5: Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo.
Bước 6: Thu dọn chất thải, dụng cụ.
Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 8: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
7. Vệ sinh đồ dùng học tập
Đồ dùng học tập của học sinh như đồ chơi trẻ em, dụng cụ thực hành, thí
nghiệm. Đây là các dụng cụ có thể là một ổ chứa các tác nhân vi sinh vật gây
bệnh có khả năng từ các nguồn có trong nước bọt, dịch tiết đường hô
hấp, phân hoặc các chất khác của cơ thể do quá trình sử dụng, học tập của học
sinh/trẻ nhỏ
8. Một số điểm cần lưu ý đối với các đồ chơi dùng ở trường mầm non:
- Sử dụng vật liệu không xốp và có thể chịu đựng được phương pháp vệ sinh
hiện có đang áp dụng tại các trường học; Nếu đồ chơi không có biện pháp làm
sạch, cần được loại bỏ không sử dụng trong trường học;
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- Không được sử dụng đồ chơi nếu hấp phụ nước;
- Không có các bộ phận điện tử, vật liệu không thể vệ sinh với hóa chất khử
khuẩn
9. Qui trình vệ sinh đồ dùng học tập/ đồ chơi
- Đối với các đồ dùng dụng cụ dùng trong thực hành, thí nghiệm cần được
làm sạch bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường và lau chùi sạch sẽ
sau khi kết thúc buổi học.
- Đối với đồ chơi trẻ em cần thường xuyên được làm sạch bằng xà phòng
hoặc chất tẩy rửa thông thường.
- Vệ sinh tất cả các bề mặt thùng đồ chơi, vệ sinh nơi cất lưu trữ, bảng, tủ, kệ
của phòng chơi/nơi leo trèo. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vui
chơi của trẻ như thú nhúng, nhà banh, đu quay,… cũng cần được vệ sinh bề mặt ít
nhất 2 lần/tuần.
- Đối với trường học nội trú các vật dụng như mền, gối cần phải được giặt
hàng tuần hoặc khi cần. Trang bị riêng cho mỗi học sinh, không được sử dụng
chung.
10. Vệ sinh nhà bếp
10.1. Quy định vệ sinh chung:
- Nhà bếp phải được thiết kế một chiều, sạch sẽ, thông thoáng, đầy đủ
ánh sáng.
- Có hệ thống cung cấp nước sạch và chỗ rửa tay với xà bông hoặc dung dịch
sát khuẩn tay nhanh. Trường hợp rửa tay với xà phòng phải có khăn sạch, khô để
lau tay sau khi rửa.
- Có khăn sạch riêng để lau vệ sinh bề mặt và dụng cụ nhà bếp. Dụng cụ vệ
sinh nhà bếp phải được để riêng với các dụng cụ vệ sinh khác.
- Phải có dụng cụ dùng riêng cho việc chế biến thức ăn sống và thức ăn chín
khác nhau. Tránh nhiễm chéo trong khâu lưu trữ hoặc trong khâu chuẩn bị
(thường từ thức ăn sống, tay, hoặc các dụng cụ nhiễm khác).
- Thực phẩm phải được bảo quản đúng cách, còn hạn dùng, tránh côn trùng,
chuột, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nấu kỹ những thức ăn dễ nhiễm khuẩn, tốt nhất nên nấu ngay trước khi
dùng. Làm nóng phần thức ăn còn lại trước khi cấp phát.
- Có phương tiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác, thực phẩm, thức
ăn thừa.
- Giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ (dụng cụ, bề mặt làm việc, và dụng cụ
làm bếp).
- Có lịch tổng vệ sinh và khử trùng hàng tuần
- Nhân viên phải mang bảo hộ thích hợp (đội mũ, mang tạp dề, khẩu trang,..)
khi làm việc và khi làm vệ sinh; Không để móng tay hoặc sơn móng tay, hạn chế
tối đa việc mang các trang sức.
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- Nhân viên làm việc trong nhà ăn phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ, khi
nhiễm các bệnh: nhiễm trùng cấp hoặc mãn, bệnh về da, tiêu chảy, nhiễm trùng
da, vết thương hở phải được nghỉ để điều trị
10.2. Quy trình vệ sinh khu vực chế biến thức ăn:
- Làm vệ sinh theo trình tự: lau vật dụng quanh khu vực chế biến thức ăn, lau
xe đẩy cấp phát thức ăn, lau sàn nhà sau cùng.
- Khăn lau bàn, lau xe đẩy, khăn/giẻ lau nhà để riêng, giặt riêng, phơi riêng.
- Có qui định cụ thể lịch vệ sinh hàng ngày và hàng tuần đối với các vật dụng
còn lại như lò nấu cơm, khay/giỏ/rổ đựng khăn, thức ăn, tủ lạnh bảo quản thực
phẩm, kho để thực phẩm... vệ sinh trần nhà, cửa, quạt, tường, nhà tắm ...
- Dụng cụ chế biến thức ăn: Ngâm bằng xà phòng/chất tẩy rửa thông thường,
rửa lại bằng nước sạch.
- Các bề mặt phải được làm khô sau khi làm sạch.
- Vệ sinh xe đẩy thức ăn: Lau trước và sau khi phân phối thức ăn.
10.3. Quy trình vệ sinh bề mặt khu vực chế biến thức ăn. Các bước thực
hiện:
Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, dung dịch xà phòng/chất tẩy rửa thông thường,
sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.
Bước 2: Pha dung dịch lau bề mặt theo quy định.
Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên
các bề mặt bàn, ghế trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng chất thải.
Bước 4: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau bằng nước xà phòng, sau
cùng lau lại bằng nước sạch và dùng khăn sạch để lau khô.
Bước 5: Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.
Bước 6: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
Bước 8: Ghi vào nhật ký/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.
10.4. Quy trình chế biến và phân chia thực phẩm. Các bước thực hiện:
Bước 1: Rửa tay trước khi chế biến thức ăn
Bước 2: Thực hiện chế biến thức ăn
Bước 3: Rửa tay sau khi hoàn tất chế biến thức ăn
Bước 4: Thay tạp dề sạch, mang khẩu trang kín mũi
Bước 5: Rửa tay, mang găng
Bước 6: Phân chia thức ăn chín
Bước 7: Tháo găng - Rửa tay.
11. Vệ sinh nhà ăn, căn tin
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11.1. Quy định vệ sinh chung:
- Nhà ăn, căn tin được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng.
- Sàn nhà, bàn ghế và các dụng cụ phục vụ cho việc ăn uống, sàn nhà phải
được lau, rửa hàng ngày bằng chất tẩy rửa và nước sạch;
- Có hệ thống cung cấp nước sạch và chỗ rửa tay với xà bông hoặc dung dịch
sát khuẩn tay nhanh. Trường hợp rửa tay với xà phòng phải có khăn sạch, khô để
lau tay sau khi rửa.
- Có phương tiện phân loại, thu gom chất thải
- Thực hiện tổng vệ sinh và khử trùng nhà ăn, căng tin hàng tuần.
11.2. Quy trình vệ sinh khay ăn, gamel. Các bước thực hiện:
Bước 1: Đổ thức ăn thừa (nếu có).
Bước 2: Tráng qua nước sạch.
Bước 3: Dùng miếng chà rửa với nước rửa chén.
Bước 4: Rửa lại nước sạch 3 lần.
Bước 5: Úp ráo nước, cho vào lò hấp dụng cụ (nếu có).
Bước 6: Bảo quản trong tủ sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chống gián, chuột và
các côn trùng khác.
IV. Công tác kiểm tra đánh giá
1. Sở GDĐT sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác vệ sinh tại các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai đến
các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và kiểm tra quá trình thực hiện.
3. Các cơ sở giáo dục trên cơ sở quy trình hướng dẫn vệ sinh môi trường bề
mặt trường, lớp học, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm kết hợp với hướng dẫn
vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong trường học (tại Công văn số 148/SGDĐTCTTT ngày 12/02/2020 của Sở GDĐT) triển khai thực hiện phù hợp với tình hình
thực tế tại đơn vị và báo cáo về Phòng GDĐT, Sở GDĐT định kỳ theo sơ kết học
kì I, tổng kết năm học và đột xuất khi có yêu cầu. (đính kèm phụ lục 1: hóa chất
thường dùng và phụ lục 2: bảng kiểm vệ sinh trường học)
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn
quy trình vệ sinh môi trường bề mặt trường học, phòng, chống các bệnh truyền
nhiễm trong các cơ sở giáo dục./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
-Như trên (thực hiện);
-UBND Tỉnh (báo cáo);
-Ông Đoàn Tấn Bửu PCT. UBND Tỉnh;
-Sở Y tế phối hợp;
-Giám đốc các PGĐ Sở (báo cáo);
-Lưu: VT, Th, 03b.

Huỳnh Thanh
Ký bởi: SởHùng
Giáo dục và Đào tạo
Ngày ký: 21-02-2020 14:20:28 +07:00
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PHỤ LỤC 1
CÁC LOẠI HÓA CHẤT
SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
STT
1

Chất khử khuẩn

Mục đích sử dụng

Cồn khử khuẩn có thành phần
Khử khuẩn bàn tay
Isopropanol, n-opanol, Ethanol
hoặc kết hợp 2-3 thành phần trên

Chú ý
- Có thể gây cháy, độc
- Lưu giữ xa nguồn nhiệt,
các thiết bị điện, các chất
gây cháy, nổ
- Tự khô hoàn toàn sau sử
dụng

2

Dung dịch xà phòng trung tính

Làm sạch bàn tay

Có khăn lay tay dùng một
lần làm khô tay sau khi
rửa

3

Dung dịch có chứa 0.05% Clo
hoạt tính

- Khử khuẩn bề mặt
sàn, tường, bồn rửa
tay, bồn cầu, bô, vịt,
…

- Đảm bảo thông khí tốt tại
nơi sử dụng

- Khử khuẩn

-Không được hòa lẫn với
cá axit mạnh nhằm tránh
giải phóng khí Chlorine

** Lưu ý: Các trường học có thể sử dụng xà phòng và các chất tẩy rửa thông
thường (được cấp phép lưu hành) để vệ sinh thường quy tại cơ sở trường học.
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PHỤ LỤC 2
BẢNG KIỀM VỆ SINH TRƯỜNG HỌC
Trường:…………….......…....………………......Ngày.......... tháng …... năm.........
Người giám sát:..........................................................chức vụ:..................................
Người thực hiện:.........................................................nhiệm vụ:...............................
TT

Nội dung

Có

I. Các quy định về vệ sinh phòng học/phòng chức năng
1
Trường học có hướng dẫn quy trình vệ sinh phòng
học/phòng chức năng
2
Trường học trang bị đầy đủ các phương tiện vệ
sinh:
- Có đủ nước sạch, xà phòng, hóa chất
- Thùng rác thu gom chất thải
- Dụng cụ làm vệ sinh: vải lau, chổi,…
3
Phòng học được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng
4
Các trang thiết bị trong phòng không bụi bẩn
5
Trần, tường, quạt, đèn, tay nắm cửa được vệ sinh
sạch sẽ không mạng nhện
6
Bàn ghế, bảng trong phòng sạch sẽ
7
Không có bụi, chất thải rơi vãi trên sàn nhà
8
Chất thải được thu gom và xử lý đúng nơi quy
định
9
Môi trường phòng thông thoáng, không bị ẩm thấp
II. Các quy định về nhà vệ sinh, bồn rửa tay
1
Nhà vệ sinh trang bị đầy đủ các phương tiện vệ
sinh tay (xà bông, khăn/giấy lau tay, thùng rác)
2
Nhà vệ sinh sạch sẽ, không ẩm ướt, không có mùi
hôi
3
Thùng rác có nắp đậy, vệ sinh sạch sẽ
4
Chất thải được thu gom và xử lý trong ngày
5
Bồn vệ sinh tay sạch sẽ, không bị rỉ nước rêu mốc
6
Bồn vệ sinh tay có đủ nước và xà bông, khăn/giấy
lau tay
7
Có poster hướng dẫn vệ sinh tay
III. Vệ sinh đồ dùng học tập
1
Có quy trình hướng dẫn vệ sinh phòng học và
dung cụ học sinh tại mỗi phòng thí nghiệm/phòng
vui chơi của trẻ
2
Dụng cụ đồ dùng học tập được làm sạch sau mỗi
lần sử dụng
3
Dụng cụ đồ dùng học tập sạch sẽ, không bụi bẩn
được lưu giữ gọn gàng, ngăn nắp
11

Khôn
g

Ghi
chú

4

Phòng lưu trữ đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng được vệ
sinh định kỳ
IV. Nhà bếp, nhà ăn, căng tin
1
Nhà bếp được thiết kế 1 chiều, sạch sẽ
2
Có hệ thống cung cấp nước và bồn vệ sinh tay đầy
đủ phương tiện vệ sinh tay
3
Có phương tiện phân loại, thu gom và vận chuyển
rác, thực phẩm, thức ăn thừa.
4
Có lịch tổng vệ sinh và khử trùng nhà bếp, hàng
ngày hàng tuần
5
Nhân viên làm việc trong nhà ăn phải được kiểm
tra sức khoẻ định kỳ
6
Các dụng cụ chế biến thức ăn được vệ sinh đúng
quy định
7
Thực phẩm phải được bảo quản đúng cách, còn
hạn dùng, tránh côn trùng, chuột.
8
Nhà ăn, căn tin được vệ sinh sạch sẽ, thông
thoáng.
9
Sàn nhà, bàn ghế và các dụng cụ phục vụ cho việc
ăn uống, sàn nhà phải được vệ sinh hàng ngày
10
Xe đẩy phân phối thức ăn phải vệ sinh hàng ngày
11
Không có chất thải rơi vãi dưới sàn nhà, hàng
lang, khu vực xung quanh
Người thực hiện
(ký,ghi họ và tên)

Người giám sát
(ký,đóng dấu,ghi họ và tên)
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