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Dung Dịch Diệt Trùng và Khử Trùng  
Lưu Trữ Như Thế Nào? 

Nhà Trẻ Gia Đình Được Đăng Ký và Được Chứng Nhận 

SẢN PHẨM 

Có thể được lưu 

trữ ngoài tầm 

với của trẻ, ở bất 

cứ nơi nào trong 

cơ sở 

Phải được 

lưu trữ ở 

nơi có khóa 

an toàn 

tránh trẻ 

phá 

CHỈ có thể được lưu trữ 

ngoài tầm với trong các khu 

vực thay tã. Phải được lưu 

trữ ở nơi có khóa an toàn 

tránh trẻ phá trong tất cả 

các khu vực giữ trẻ khác. 

Dung dịch thuốc tẩy và nước diệt trùng  X   

Tất cả các dung dịch diệt trùng khác  X  

Dung dịch thuốc tẩy và nước khử trùng  X  

Tất cả các dung dịch khử trùng khác   X  

Xà phòng và dung dịch nước làm sạch X   

Tất cả các dung dịch làm sạch khác  X  

Chỉ Dành Cho Trung Tâm Được Chứng Nhận 

SẢN PHẨM 

Có thể được lưu 

trữ ngoài tầm 

với của trẻ, ở bất 

cứ nơi nào trong 

cơ sở 

Phải được 

lưu trữ ở 

nơi có khóa 

an toàn 

tránh trẻ 

phá 

CHỈ có thể được lưu trữ 

ngoài tầm với trong các khu 

vực thay tã. Phải được lưu 

trữ ở nơi có khóa an toàn 

tránh trẻ phá trong tất cả 

các khu vực giữ trẻ khác. 

Dung dịch thuốc tẩy và nước diệt trùng  X   

Tất cả các dung dịch diệt trùng khác  X  

Dung dịch thuốc tẩy và nước khử trùng   X 

Tất cả các dung dịch khử trùng khác    X 

Xà phòng và dung dịch nước làm sạch X   

Tất cả các dung dịch làm sạch khác   X 

Cấp Phép và Thực Hành Giữ Trẻ của OCC 

Các dung dịch làm sạch làm bằng xà phòng và nước có thể được cất giữ ngoài tầm với, ở bất cứ nơi nào trong 

cơ sở. Tất cả các dung dịch làm sạch khác phải được lưu trữ ở nơi có khóa an toàn tránh trẻ phá. 

Dung dịch diệt trùng làm từ thuốc tẩy và nước ở bất kỳ khu vực nào trong cơ sở được cấp phép có thể được 

lưu trữ ngoài tầm với của trẻ và không cần phải được lưu trữ ở nơi có khóa an toàn tránh trẻ phá. Tất cả các 

dung dịch khử trùng khác phải được lưu trữ ở nơi có khóa an toàn tránh trẻ phá.  
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Bởi vì việc khử trùng bàn thay tã ngay sau khi thay tã là quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của vi trùng, OCC 

cho phép các dung dịch khử trùng được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em chỉ trong khu vực thay tã của Trung 

Tâm Giữ Trẻ Được Chứng Nhận. Tất cả các dung dịch khử trùng trong các khu vực khác của cơ sở phải được 

lưu trữ ở nơi có khóa an toàn tránh trẻ phá. 

Các Quy Tắc Có Liên Quan 

CC 414-300-0180(5)(C): Dung dịch diệt trùng phải được cất giữ trong mỗi khu vực thay tã, sẵn sàng để 

sử dụng ngay lập tức. Dung dịch này không cần phải được lưu trữ trong một tủ có khóa nhưng phải ở 

ngoài tầm với của trẻ. 

CF 414-350-0170(9): Các vật dụng có nguy cơ tiềm ẩn (ví dụ: vật tư và thiết bị dùng để làm sạch, sơn, vật 

liệu gây ngộ độc và độc hại, túi nhựa, bình xịt, chất tẩy rửa) phải: (b) Được lưu trữ ở nơi có khóa tránh 

trẻ phá. 

RF 414-205-0110(1): Trẻ em phải được bảo vệ tránh các mối nguy hiểm về cháy nổ và an toàn. Cơ sở giữ 

trẻ phải có các biện pháp bảo vệ tại chỗ sau đây: (k) vật tư dùng để làm sạch, sơn, diêm, bật lửa và bao 

nhựa được lưu trữ ở nơi có khóa tránh trẻ phá . 

Xem Thêm Thông Tin 

Các thuật ngữ làm sạch, diệt trùng và khử trùng đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau có thể dẫn đến nhầm 

lẫn và dẫn đến các quy trình làm sạch không hiệu quả hoặc được lưu trữ không đúng cách. 

Ví dụ: nếu có thể nhìn thấy chất bẩn trên mặt bàn, làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi phun bề mặt với 

chất diệt trùng. Sử dụng chất diệt trùng hoặc khử trùng ở "bước đầu tiên" sẽ không đem lại hiệu quả vì mục 

đích của dung dịch là diệt trùng hoặc khử trùng. Mỗi thuật ngữ có một mục đích cụ thể và có nhiều phương 

pháp có thể được sử dụng để đạt được mục đích đó. 

Khi thuốc tẩy được sử dụng để diệt trùng hoặc khử trùng, một bộ thử nghiệm đo các phần trên một triệu nồng 

độ dung dịch nên được sử dụng để đảm bảo nồng độ thích hợp. 

Làm sạch 

Để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn bằng cách chà xát và chùi rửa bằng dung dịch xà 

phòng và dội rửa bằng nước. Việc ma sát khi làm sạch sẽ loại bỏ hầu hết vi trùng và 

bất kỳ vi trùng nào còn sót lại sẽ bị tiếp xúc với chất diệt trùng hoặc khử trùng được sử 

dụng sau đó. 

Diệt trùng Để giảm vi trùng trên bề mặt vô tri vô giác đến mức được coi là an toàn. 

Khử trùng 
Để tiêu diệt hoặc bất hoạt hầu hết vi trùng trên bất kỳ vật vô tri vô giác nào, nhưng 

không phải bào tử vi khuẩn. 

Các vật dụng phổ biến cần được diệt trùng sau mỗi lần sử dụng: Bề mặt làm đồ ăn; bàn và khay ghế cao; mặt 
bàn/mặt bếp; núm vú giả/đồ chơi đưa vào miệng 

Các vật dụng phổ biến cần được khử trùng sau mỗi lần sử dụng: Bàn thay tã; bô vệ sinh 

Các Nguồn Thông Tin Khác: 

Sử Dụng, Vị Trí và Thiết Lập Khu Vực Thay Tã của CFOC: https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.2.4. (CFOC, 
3.3.0, 2020). 

Diệt Trùng và Khử Trùng trong Cơ Sở Giữ Trẻ của OHA: 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/BABIES/HEALTHCHILDCARE/Pages/sanitize.aspx 
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