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Tờ Thông Tin Hướng Dẫn: Thông Tin An Toàn Về Việc Tự Nguyện Sử Dụng Khẩu 

Trang Phòng Độc N95 
Ngày 22 Tháng 3 Năm 2021 

Tờ Thông Tin Hướng Dẫn này do Sở Y Tế Công Cộng San Francisco soạn lập và đăng tải tại 
http://www.sfcdcp.org/ppe. Tờ Thông Tin này sẽ được cập nhật khi cần thiết.  

ĐỐI TƯỢNG: Đối với những cá nhân không ở trong các cơ sở y tế đã tự nguyện chọn đeo khẩu trang phòng độc 
N95 để tăng cường bảo vệ khỏi COVID-19, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao hơn (tìm thấy thông 
tin trong “Cập Nhật Thông Tin về Việc Đeo Khẩu Trang: Thời Điểm và Cách Thức Sử Dụng Khẩu Trang Chất Lượng 
Cao Hơn”). Tờ thông tin hướng dẫn này KHÔNG áp dụng cho các cá nhân, chủ nhân hoặc công nhân bắt buộc 
phải sử dụng khẩu trang phòng độc N95 theo quy định của Ban An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California 
(California Division of Occupational Safety and Health, CalOSHA) hoặc theo Sắc Lệnh của Viên Chức Y Tế địa 
phương. 

MỤC ĐÍCH: Cung cấp lời khuyên về cách tìm thấy và sử dụng an toàn khẩu trang phòng độc N95 để bảo vệ khỏi 
COVID-19.  

KHÁI QUÁT: “Khẩu trang Phòng Độc N95” (đôi khi còn được gọi là mặt nạ N95 hoặc N95) nhắm vào một loại 
khẩu trang đã được Viện Quốc Gia về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (National Institute for Occupational 
Safety and Health, NIOSH) thuộc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) kiểm nghiệm và chứng nhận. Do có chất lượng và thiết kế cao hơn, nên được trang bị vừa 
khít với hai bên khuôn mặt người đeo, sản phẩm sẽ cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể khỏi COVID-19 so với các 
loại che mặt khác. Những cá nhân có thể được hưởng lợi từ biện pháp bảo vệ bổ sung này bao gồm những 
người chưa được chích vắc-xin COVID-19 VÀ đáp ứng các tiêu chí sau: 

• Có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng cao hơn nếu họ bị nhiễm COVID-19 do tuổi tác hoặc các bệnh nền 
(xem www.sfcdcp.org/vulnerable) 

• Phải ở trong các tình huống có mức độ rủi ro cao hơn, khiến họ không thể thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa an toàn lý tưởng như ở bên trong và không thể duy trì khoảng cách 6 feet hoặc họ phải ở 
bên trong xung quanh những người không đeo khẩu trang. Ví dụ bao gồm: 

o Ở bên trong xung quanh những cá nhân không đeo khẩu trang (ví dụ: ăn cơm tiệm, dịch 
vụ cá nhân cần tháo khẩu trang, phương tiện vận tải công cộng, v.v.) 

o Bước vào môi trường bên trong nơi mọi người không đeo khẩu trang (ví dụ: ăn cơm 
tiệm, dịch vụ phòng khách sạn, công nhân vệ sinh, dịch vụ cá nhân, v.v.)  

o Ở bên trong với số lượng người tiếp xúc cao đeo khẩu trang suốt cả ngày (nhân viên 
cửa hàng tạp hóa đông khách, nhân viên bán lẻ có đông khách, người điều hành 
phương tiện vận tải công cộng) 

o Ở bên ngoài trời xung quanh những cá nhân không đeo khẩu trang và không thể duy trì 
khoảng cách ít nhất 6 feet (ví dụ: ăn cơm tiệm ngoài trời, dịch vụ cá nhân cần tháo khẩu 
trang, v.v. 
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• Phải ở trong tình huống có mức độ rủi ro cao hơn, chẳng hạn như đang ở bên trong với người bị COVID-
19 hoặc là người tiếp xúc gần với người bị COVID-19  

Để biết thêm thông tin về an toàn, vui lòng xem Tôi có thể làm gì để bảo vệ bản thân nếu tôi có nguy cơ bị bệnh  
nghiêm trọng nặng cao hơn khi nhiễm COVID-19 hoặc có nguy cơ phơi nhiễm bệnh COVID-19 cao hơn?  

 

Thông Tin An Toàn Quan Trọng Liên Quan Đến Khẩu trang Phòng Độc 
N95 

 

AN TOÀN CHUNG: 

• Khẩu trang phòng độc N95 có thể không hiệu quả với tất cả mọi người và có thể nguy hiểm đối với một số 
người có bệnh trạng về phổi hoặc tim. Trước khi đeo khẩu trang phòng độc N95, vui lòng tư vấn với nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị về bất cứ tình trạng sức khỏe nào. 

• Sẽ mất nhiều sức hơn khi hít thở qua khẩu trang phòng độc. Tự theo dõi và nghỉ giải lao, đặc biệt nếu quý vị 
làm việc trong môi trường nhiệt độ cao hoặc làm việc nặng. 

• Khẩu trang phòng độc N95 chỉ có thể lọc các hạt bụi mịn. Loại khẩu trang này không bảo vệ quý vị khỏi khí ga 
và hơi, bao gồm các dung môi tẩy rửa, khí thải xe hoặc dầu xăng. Không sử dụng khẩu trang phòng độc N95 
để tiến vào không gian kín như bồn chứa, hầm ngầm hoặc hầm cống. 

 
QUY TRÌNH LỰA CHỌN: 

Nếu dự định sử dụng khẩu trang phòng độc N95, hãy chỉ sử dụng khẩu trang phòng độc đã được NIOSH kiểm 
nghiệm và chứng nhận. Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các khẩu trang phòng độc N95 đã được kiểm 
nghiệm và chứng nhận tại đây  

• Tìm kiếm các dấu hiệu cụ thể (tìm thêm thông tin tại đây) để đảm bảo N95 thực sự được NIOSH chứng nhận.  

 
 

• Khẩu trang phòng độc N95 được thiết kế để sử dụng tại nơi làm việc, do đó, KHÔNG có kích thước dành cho 
trẻ em hoặc thanh thiếu niên. 

• Khẩu trang phòng độc “KN95” KHÔNG tương đương hoặc thay thế được với khẩu trang phòng độc N95. Mặc 
dù tiêu chuẩn KN95 (GB2626-2006) là tiêu chuẩn hợp pháp được sử dụng ở Trung Quốc, hơn >60% khẩu 
trang phòng độc KN95 đang được bán ở Hoa Kỳ là hàng giả chưa qua kiểm nghiệm. 
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SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH: 

• Thực hiện theo mọi hướng dẫn sử dụng và bảo trì khẩu trang phòng độc của nhà sản xuất. 

• Rửa tay bằng xà bông và nước hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo 
hoặc tháo khẩu trang phòng độc.  Tránh chạm vào khẩu trang phòng độc, đặc biệt là phần bên ngoài, khi 
đang đeo. 

• Để tối đa hóa khả năng bảo vệ của khẩu trang phòng độc N95, các mép cạnh của khẩu trang phòng độc phải 
ôm vừa khít với hai bên mặt người đeo để được bịt kín.  
 

o Các chủ nhân được, Cal/OSHA hoặc Sắc Lệnh Y Tế, yêu cầu cung cấp khẩu trang phòng độc N95 để 
sử dụng bắt buộc phải thực hiện kiểm tra kích đo vừa khít, đây là một quy trình giúp xác định chính 
xác nhãn hiệu, kiểu dáng và kích thước của khẩu trang phòng độc N95, nhờ đó sẽ đảm bảo độ bịt kín 
tốt trong các điều kiện sử dụng bình thường. Các chủ nhân không phải bị bắt buộc cung cấp khẩu 
trang phòng độc N95 vẫn có thể cung cấp dịch vụ kiểm tra kích đo vừa khít. Nếu cá nhân không đạt 
kiểm tra kích đo vừa khít của một nhãn hàng, kiểu mẫu, và kích thước cụ thể của khẩu trang phòng 
độc N95, chủ nhân có thể cung cấp cho những nhân viên này những nhãn hàng và kiểu mẫu khẩu 
trang phòng độc N95 khác. Thông thường, chủ nhân cần 2-3 nhãn hàng và kiểu mẫu khẩu trang 
phòng độc N95 và 2-3 kích cỡ khẩu trang phòng độc N95 để đảm bảo phù hợp thành công cho 95% 
lực lượng nhân viên của họ, nếu đó là mục tiêu. 

o Nếu quý vị không có cơ hội kiểm tra kích đo vừa khít, hãy xem Bước 4 của tờ rơi trực quan đính kèm 
về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng độc N95 và thực hiện kiểm tra độ bịt kín. Việc này sẽ giúp 
người đeo sản phẩm không vừa khích đo xem nếu khẩu trang phòng độc có bịt kín khít với hai bên 
mặt họ hay không.  

o Lông mặt, bao gồm cả râu hoặc râu quai nón, cản trở sự bịt kín sẽ khiến khẩu trang phòng độc bị hở 
và giảm khả năng bảo vệ. Vui lòng cạo nếu lông mặt đâm xuyên qua bề mặt bịt kín của khẩu trang 
phòng độc (Kiểu lông trên khuôn  mặt cho N95) 

• Không đeo dây đeo khẩu trang phòng độc phía ngoài mũ, mũ trùm đầu, mũ cứng hoặc mũ trùm tóc. Phải  
đeo dây đeo quanh đầu. 

 

BẢO QUẢN VÀ THẢI BỎ: 

• Thải bỏ khẩu trang phòng độc của quý vị: 
o Khi trở nên khó thở qua nó, 
o Khi có bất cứ dấu hiệu nhiễm bẩn nào (vết bẩn, đốm bẩn, phai màu) ở mặt trong, 
o Khi mặt ngoài bị bẩn hoặc 
o Khi phần che mặt bị rách, méo hoặc dây đeo bị đứt. 

• Nếu quý vị sử dụng lại khẩu trang phòng độc, hãy chắc chắn sẽ bảo quản khẩu trang phòng độc ở vị trí sạch 
sẽ để khẩu trang không bị nhồi nhét hoặc bị hỏng. Bảo quản bằng túi giấy tốt hơn túi nhựa vì sẽ giữ cho khẩu 
trang phòng độc luôn khô ráo. Để ý giữ khẩu trang phòng độc của quý vị để không vô tình sử dụng nhầm 
khẩu trang phòng độc của người khác (ví dụ: ghi tên quý vị lên trên túi). 
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THÔNG TIN THÊM: 

• Không sử dụng khẩu trang phòng độc có van thở ra vì sẽ cho phép các giọt bắn từ đường hô hấp thoát ra 
ngoài khẩu trang phòng độc, mang đến nguy cơ cho những người xung quanh quý vị. Không được phép sử 
dụng khẩu trang phòng độc có van thở theo Health Order No. C19-12 (Sắc Lệnh Y Tế số C19-12). 

• Chủ nhân cung cấp khẩu trang phòng độc hoặc cho phép công nhân sử dụng khẩu trang phòng độc phải tuân 
thủ California Code of Regulations (CCR) Title 8 Section 5144 (c)(2) (Mục 5144 (c)(2), Tiêu Đề 8, Bộ Luật Quy 
Định của California (California Code of Regulations, CCR)) và các yêu cầu của Appendix D (Phụ Lục D) đối với 
việc tự nguyện sử dụng khẩu trang phòng độc 

 

Tài Nguyên Thông Tin Bổ Sung 
 
Thông Tin Thêm về Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân: www.sfcdcp.org/ppe 
Hướng dẫn về COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng: www.sfcdcp.org/covid19  
CDC: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html 
 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-508.pdf  
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