Lịch Làm Sạch
Mẫu Hướng Dẫn Làm Sạch
Sử dụng mẫu sau để làm theo các yêu cầu làm sạch được tìm thấy trong tài liệu Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn" Bảng 5 Lịch Làm Sạch
Bắt Buộc." Để biết thêm thông tin về các phương pháp làm sạch thích hợp, hãy tham khảo tài liệu Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn.1
Khu Vực Giữ Trẻ
Loại

Mục

Bắt buộc 2

Được phân công cho

Hoàn thành bởi

Tên:

Tên:

Ngày:

Giờ:

Đồ chơi
Bất kỳ đồ chơi nào đã được bỏ vô "miệng"
hoặc trở nên dơ bẩn.
Các vật dụng dùng cho miệng
Diệt
Khuẩn

Trước và
sau mỗi lần
sử dụng

Nhiệt kế, núm vú giả, đồ chơi cắn khi mọc
răng, và những đồ tương tự. Không cho dùng
chung núm vú giả.
Đồ chơi
Bất kỳ đồ chơi nào đã được sử dụng nhưng
KHÔNG cho vô miệng hoặc dơ bẩn.
Bề mặt mềm (ví dụ: sàn trải thảm, thảm và
rèm cửa)
Hút bụi sàn trải thảm và thảm. Khử trùng nếu
bề mặt mềm bị ô nhiễm.

Khử
trùng

Hàng ngày

Bề mặt được chạm vào nhiều (ví dụ: tay
nắm cửa, công tắc đèn, mặt bàn không
dùng để làm đồ ăn, tay cầm, bàn làm
việc, điện thoại, bàn phím và bồn cầu)
Khử trùng vào cuối mỗi ngày.

1

Tham khảo https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. "Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn Cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Đại
Dịch COVID-19." Làm Sạch và Bảo Trì Tòa Nhà. Xuất bản 14/8/2020, cập nhật tháng 1 năm 2021.
2
Đôi khi, có thể cần phải làm sạch, rửa sạch, vệ sinh và/hoặc khử trùng thường xuyên hơn.
Bộ Giáo Dục Oregon • Ban Giáo Dục Mầm Non • Văn Phòng Giữ Trẻ • www.oregonearlylearning.com

ECC-813 1/2021

Trang 1 / 4

Khu Vực Nhà Vệ Sinh và Thay Tã
Loại

Mục

Bắt buộc 2

Được phân công cho

Hoàn thành bởi

Tên:

Tên:

Ngày:

Giờ:
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Bồn rửa tay và vòi nước

Bàn thay tã
Sau mỗi lần
sử dụng

Bô đi vệ sinh

Thùng rác đựng tã dơ
Khử
trùng

Sàn phòng tắm
Vào cuối ngày
Hàng ngày
Mặt bàn bếp
Vào cuối ngày

Bồn cầu
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Khu Vực Làm Đồ Ăn
Loại

Mục

Bắt buộc 2

Được phân công cho

Hoàn thành bởi

Tên:

Tên:

Ngày:

Giờ:
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Bề mặt làm đồ ăn

Bàn và khay ghế cao

Trước và
sau mỗi lần
sử dụng

Muỗng nĩa và bát đĩa

Mặt bàn bếp

Sau mỗi
lần sử
dụng

Các dụng cụ làm đồ ăn

Diệt
Khuẩn

Bàn dùng cho nhiều mục đích

Trước khi
phục vụ
đồ ăn

Mặt bàn bếp
Vào cuối ngày
Dụng cụ làm đồ ăn
Hàng ngày
Bồn rửa dùng để làm đồ ăn

Sàn nhà bếp

Tủ lạnh

Hàng
tháng
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Linh tinh
Loại

Mục

Bắt buộc 2

Được phân công cho

Hoàn thành bởi

Tên:

Tên:

Ngày:

Giờ:

Ga trải giường, vỏ gối, cũi, nôi, thảm
và chăn
Diệt Khuẩn

Xem tài liệu
hướng dẫn
về quy định
giặt giũ

Làm sạch và vệ sinh ga trải giường, vỏ gối,
cũi, nôi, thảm và chăn trước khi cho đứa
trẻ khác sử dụng và vệ sinh ít nhất là hàng
tuần.

Hàng tuần

Vải lanh, quần áo và các vật dụng khác
được đem đi giặt
Làm sạch ít nhất hàng tuần và trước khi đưa
cho đứa trẻ khác sử dụng.

Đồ điện tử
Khử trùng

Nên dùng một lớp ngoài có thể giặt sạch để
bọc đồ điện tử, chẳng hạn như máy tính
bảng, màn hình chạm tay vào, bàn phím và
bộ điều khiển từ xa.

Làm theo
hướng dẫn của
nhà sản xuất

CHỈ Dành Cho Nhà Trẻ Gia Đình Có Đăng Ký và Nhà Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận

Xem tài liệu
hướng dẫn
về các
phương
pháp làm
sạch thích
hợp

Sau khi các thành viên trong gia đình sử dụng khu vực nào
được quy định làm khu vực giữ trẻ thì phải làm sạch khu vực
đó để nhóm trẻ sử dụng khu vực đó.

Vật dụng dùng để giữ trẻ phải được rửa riêng biệt với vật dụng
được các thành viên trong gia đình sử dụng.

Ghi chú:
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