
Việc đeo khẩu trang đạt các tiêu chuẩn sau đây là rất quan trọng:
• Vừa khít với mũi, miệng và cằm, và không có khe hở. 

• Gồm nhiều lớp vật liệu (dù là vải dệt hoặc không dệt)

• Có dây nẹp vòng quanh sống mũi

• Nếu là khẩu trang vải thì phải được làm từ chất vải ngăn  
được ánh sáng, khi đưa lên ánh sáng thì ánh sáng sẽ không  
xuyên qua vải khẩu trang. 

KHÔNG sử dụng các loại khẩu trang có đặc điểm như sau: 
• Có khe hở giữa mặt, mũi.

• Có van, có lỗ thủng, khe hở

• Vật liệu khẩu trang bị ướt, dơ bẩn hoặc hư hỏng

• Khẩu trang chỉ gồm một lớp vải hoặc được làm từ vải mỏng không chặn được ánh sáng  
(các khẩu trang vải). 

Giới Hạn Thời Lượng Khẩu Trang: 
Các khẩu trang vải - các khẩu trang làm bằng vật liểu để được tái sử dụng cần được giặt ngay khi 
chúng bị bẩn, hoặc ít nhất là giặt mỗi ngày một lần. Các loại khẩu trang dùng một lần cần phải vứt 
đi ngay sau khi sử dụng. Luôn rửa tay sau khi sử đụng hoặc chạm vào những khẩu trang đã được 
dùng qua rồi.  

Khẩu trang dùng một lần - Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) không khuyến nghị chúng ta tái sử 
dụng các khẩu trang với vật liệu được sản xuất để dùng một lần. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA) thừa nhận rằng có những lo ngại về khẩu trang trong thời kỳ khẩn cấp của sức khoẻ 
cộng đồng trong đại dịch COVID-19, nhưng có nhiều chiến lược để có thể bảo tồn số lượng của các 
khẩu trang dùng một lần. 

Cách Chọn Khẩu Trang 
Vải & Khẩu Trang Dùng 
Một Lần.  
Khẩu trang vải được làm từ nhiều loại vải khác nhau 
với nhiều hình thức khác nhau đang có sẵn trên thị 
trường.

Khẩu trang dùng một lần (khẩu trang y khoa hoặc 
phẫu thuật) rất phổ biến rộng rãi trên thị trường.
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