TỜ THÔNG TIN

Máy lọc không khí
Tại sao bạn có thể cần một máy lọc không khí
Cháy rừng, bếp củi, thuốc lá và khói từ nấu nướng đều chứa các hạt nhỏ từ khói.
Khi bạn hít thở, những hạt này có thể đi vào máu và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm
trọng. Một số người nhạy cảm hơn với tác hại của các hạt mịn. Bao gồm trẻ em và những
người bị bệnh tim hoặc bệnh phổi mãn tính trong đó có bệnh hen suyễn. Những người từ 65
tuổi trở lên và phụ nữ mang thai cũng có thể có nguy cơ cao hơn.

Làm gì để giảm nguy cơ sức khỏe do khói
Những người có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do khói có thể sử dụng máy
lọc không khí tại nhà để giảm nguy cơ mắc bệnh. Bộ lọc không khí hiệu quả bao gồm:
• Bộ lọc không khí dạng hạt (HEPA) hiệu quả cao
• Bộ lọc lọc bụi tĩnh điện (ESP)

Có lựa chọn bộ lọc Tự làm không?
Nếu không có bộ lọc HEPA hoặc ESP, bạn có thể cân nhắc lựa chọn Tự làm.
• Bạn có thể tự làm bộ lọc không khí bằng cách gắn bộ lọc của lò sưởi vào quạt hộp.
• Để bộ lọc Tự làm hoạt động hiệu quả, bạn cần phủ hoàn toàn bề mặt của quạt bằng
HEPA hoặc MERV-13 trở lên.
• Bộ lọc dày từ 3 đến 5 inch sẽ có tuổi thọ lâu hơn các bộ lọc mỏng hơn.
•
•
•
•

Điều rất quan trọng là tắt bộ lọc khi bạn ra khỏi nhà.
Tắt và rút phích cắm của quạt và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất nếu bạn thấy
có mùi khét hoặc tiếng động bất thường.
Đảm bảo rằng hệ thống báo cháy và báo khói của bạn đang hoạt động.
Thay quạt vài năm một lần và thay bộ lọc khi bị bẩn hoặc khi nhà sản xuất khuyến cáo.
Bạn có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở
dạng bản in khổ lớn, chữ braille hay theo định dạng
bạn muốn. Liên hệ với Bộ phận An ninh, Chuẩn bị
sẵn sàng và Ứng phó Y tế theo số 971-673-1315
hoặc email health.security@state.or.us. Chúng tôi
nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp hoặc bạn có thể
quay số 711.
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Hãy ghi nhớ những mẹo an toàn này với bộ lọc Tự làm
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