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6. Cách vứt rác 

Rác thải bạn đã bỏ ra, đặc biệt là khăn giấy và khẩu trang, v.v... có dính nước 
mũi và nước bọt có thể làm lây nhiễm virus corona chủng mới. 
Hãy chú ý về cách vứt rác để không chỉ bảo vệ người trong gia đình mà còn 
bảo vệ những nhân viên phụ trách của thành phố, thị trấn và làng xã cũng như 
các nhà thầu xử lý chất thải sẽ xử lý rác mà bạn đã vứt ra khỏi bệnh truyền 
nhiễm. 
Ngoài ra, khi vứt rác, hãy tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, 
tuyệt đối không được vứt rác bừa bãi. 
 

<Cách vứt bỏ khăn giấy và khẩu trang, v.v... tại nhà> 
 Không chạm trực tiếp vào rác. 
 Buộc kín túi rác lại. 
 Rửa tay sạch sẽ sau khi vứt rác. 
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[Tài liệu] Cách vứt rác như là một biện pháp phòng 
chống bệnh truyền nhiễm 

 

② Buộc chắc chắn lại để 
không tiếp xúc trực tiếp 
rác như khẩu trang, 
v.v... 

③ Sau khi vứt rác, hãy 
rửa tay thật sạch dưới 
dòng nước bằng xà 
phòng. 

* Trường hợp không may rác chạm vào 
mặt ngoài của túi thì hãy lồng túi đựng 
rác vào bên trong một túi rác nữa. 

• Tuân thủ “Cách vứt rác” không chỉ giúp người trong gia đình mà còn giúp những 
nhân viên phụ trách của thành phố, thị trấn và làng xã cũng như các nhà thầu xử lý 
chất thải sẽ xử lý rác mà các bạn đã vứt ra tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm như 
virus corona chủng mới hoặc virus cúm, v.v... 

• Khi vứt rác, hãy tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, đồng thời tuyệt 
đối không được vứt rác bừa bãi. Khi vứt rác như khẩu trang đã qua sử dụng, v.v... 
hãy tham khảo “Cách vứt rác”, chú ý “Không chạm trực tiếp vào rác”, “Buộc kín túi 
rác lại” và “Rửa tay sạch sẽ sau khi vứt rác”. 

Bộ Môi trường 
Website chính thức của Bộ 

Môi trường 

Cách vứt bỏ khẩu trang tại nhà như một biện pháp phòng chống 
bệnh truyền nhiễm như virus corona chủng mới, v.v... 

Trường hợp người bị nhiễm hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh truyền nhiễm như 
virus corona chủng mới, v.v... ở tại nhà, khi muốn vứt rác như khẩu trang và 
khăn giấy, v.v... có dính nước mũi, v.v... thì hãy tuân thủ theo “Cách vứt 
rác” dưới đây, cố gắng “Không chạm trực tiếp vào rác”, “Buộc kín túi rác 
lại” và “Rửa tay sạch sẽ sau khi vứt rác”. 

Cách vứt rác 

① Dùng túi đựng rác trùm 
thùng rác. Trước khi đầy, 
hãy buộc kín túi rác lại 
giống như mục số  
sớm. 


