Sự thật về khẩu trang
Chúng ta đều biết rằng mọi người phát tán các giọt nước từ đường hô hấp khi ho và hắt hơi.
Nhưng bạn có biết rằng chúng ta cũng phát tán các giọt nước từ đường hô hấp khi nói chuyện,
cười và hát không?
Những giọt nước từ đường hô hấp này là lý do Cơ quan Y tế Oregon khuyến cáo mạnh mẽ rằng
người dân Oregon nên đeo khẩu trang vải và lý do phải đeo khẩu trang trong nhiều môi trường
công cộng.

Nắm được sự thật

Định nghĩa

Để đảm bảo tất cả chúng ta
đều hiểu đúng, dưới đây là
Sự thật: Chúng ta đeo khẩu trang để giúp làm chậm sự lây lan
định nghĩa của Cơ quan Y
của COVID-19.
tế Oregon khi sử dụng
Khẩu trang giúp chúng ta giữ các giọt nước từ đường hô hấp cho
những từ này…
chính mình, điều đó có nghĩa là những người đeo chúng sẽ tránh lan
 Khẩu trang vải là những
truyền vi-rút sang người khác. (1) (2) Có nhiều loại khẩu trang, khăn
tấm chắn bảo vệ mà
quàng cổ, khăn bandana và khẩu trang tự làm có quai đeo qua tai.
chúng ta sử dụng để giúp
Sự thật: Khẩu trang không gây tích tụ carbon dioxide nguy
làm chậm sự lây lan của
hiểm.
COVID-19. Một số ví dụ
bao gồm khẩu trang tự
Khẩu trang không gây ra sự tích tụ carbon dioxide đủ để gây ra
làm, khăn quàng cổ và
những ảnh hưởng xấu ở những người khỏe mạnh. (3) Trên thực tế,
khăn bandana.
mặt nạ bít chặt hơn so với khẩu trang, và nhân viên nông trại, nhân
viên tạp vụ và nhân viên bệnh viện đều đeo chúng để giữ an toàn tại
nơi làm việc.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những người sau đây không nên đeo khẩu
 Mặt nạ là
trang:
các thiết bị
• Trẻ em dưới 2 tuổi
cấp độ y tế,
• Bất kỳ ai có một tình trạng y tế gây khó thở khi đeo khẩu trang.
bao gồm mặt nạ phẫu
• Bất kỳ ai có một khuyết tật khiến người đó không thể đeo khẩu
thuật và mặt nạ N-95.
trang.
 Tấm che mặt
Sự thật: Khẩu trang vải không làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh
là các tấm làm
khi được sử dụng đúng cách trong môi trường công cộng.
bằng nhựa
Chúng ta đeo khẩu trang vải để giúp bảo vệ những người khác trong
trong suốt để
trường hợp chúng ta có vi-rút, nhưng không, đeo khẩu trang vải
che trán, phủ xuống tận
không làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh của bạn. (4) (2) Hãy nhớ rửa
cằm và ôm lấy hai bên
tay trước và sau khi chạm vào khẩu trang và giặt khẩu trang hàng
mặt.
ngày.
Sự thật: Khẩu trang không khiến vi-rút “tái kích hoạt”.
Khi bạn đã bị nhiễm vi-rút, việc đeo khẩu trang không làm cho bệnh
tồi tệ hơn hay làm cho bệnh kéo dài hơn. Tuy nhiên, nó giúp bạn
không lây lan hoặc lây truyền vi-rút cho người khác. (5)
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