
Page 1 Los Angeles County Department of Public Health 

publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

Masks Revised 1/20/23 (Vietnamese) 

 
 

 

 
 

COVID-19: Khẩu Trang 

 

Để xem tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác hoặc ở định dạng web, xin hãy truy cập ph.lacounty.gov/masks 
 

Để xem phiên bản mới nhất của hướng dẫn này, vui lòng truy cập vào trang ph.lacounty.gov/masks. 
 

Tại Quận LA, đeo khẩu trang là bắt buộc tại không gian trong nhà ở một số địa điểm và  được đặc biệt khuyến nghị ở 
những nơi khác. Xem Quy định và Khuyến nghị về Đeo khẩu trang. 

 

NỘI DUNG QUAN TRỌNG 
• Để phát huy hiệu quả, khẩu trang cần phải vừa khít và có khả năng lọc không khí tốt.  

o Vừa khít có nghĩa là khẩu trang che được hoàn toàn cả miệng và mũi của quý vị, và vừa khít với hai bên 
mặt và mũi của quý vị.  

o Lọc không khí tốt có nghĩa là khẩu trang được làm bằng chất liệu có khả năng chặn được vi-rút. Để không 
khí được lọc tốt, hãy đeo loại khẩu trang có nhiều lớp và được làm bằng chất liệu thích hợp.  

• Trong khi tất cả các loại khẩu trang đều cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định, loại khẩu trang phòng độc vừa 
vặn (như N95, KN95 và KN94) cung cấp sự bảo vệ tốt nhất. 

 
VIỆC ĐEO KHẨU TRANG CÓ THỂ GIÚP LÀM CHẬM SỰ LÂY CỦA COVID-19 NHƯ THẾ NÀO 

COVID-19 lây lan khi một người bị nhiễm bệnh phát tán qua đường hô hấp các giọt và hạt nhỏ có 
chứa vi-rút. Những giọt và hạt nhỏ này sau đó có thể bị người khác hít vô hoặc đi vào mắt, mũi 
hoặc miệng của họ. 

• Khẩu trang giúp ngăn ngừa sự lan truyền COVID-19. Khẩu trang bảo vệ bằng cách giữ lại 
các giọt, hạt đường hô hấp mà quý vị thở, ho hoặc hắt hơi ra, và nếu khẩu trang vừa khít 
với khuôn mặt và có khả năng lọc tốt, sẽ bảo vệ quý vị không bị hít vào các hạt do người 
khác phát tán. 

• Khẩu trang phòng độc (nghĩa là loại khẩu trang có khả năng lọc đặc biệt như như “N95, 
KN95 và KN94”) cung cấp sự bảo vệ ở mức độ cao nhất. Những loại khẩu trang này lọc rất tốt và vừa khít với khuôn 
mặt, vì vậy chúng bảo vệ quý vị không hít phải các hạt đường hô hấp do người khác phát tán vào không khí. Chúng 
cũng bảo vệ người khác bằng cách ngăn các giọt và hạt đường hô hấp mà quý vị thở, ho hoặc hắt hơi ra. 

NHỮNG BƯỚC QUAN TRỌNG KHI CHỌN KHẨU TRANG 
 

Cần biết loại khẩu trang nào cung cấp sự bảo vệ tốt nhất trước COVID-19. 

• Nếu quý vị cần sự bảo vệ tốt nhất, hãy đeo khẩu trang phòng độc vừa vặn. Nếu không có khẩu trang 
phòng độc thì lựa chọn tốt nhất tiếp theo là đeo khẩu trang kép (đeo một khẩu trang vải vừa vặn bên 
ngoài khẩu trang y tế) hoặc đeo khẩu trang y tế.  

 

Nhận biết loại Khẩu trang Tốt nhất để Bảo vệ Chống lại COVID-19   

Tốt nhất Tốt hơn Tốt Kém 

Các loại khẩu trang 
phòng độc vừa vặn như: 

• N95 
• KN95 
• KF94 

 

• Khẩu trang kép (khẩu 
trang y tế, khẩu trang 
vải) 

• Khẩu trang y tế - vừa 
vặn, đi kèm với bộ nẹp 
hoặc vòng dây đeo tai 
được thắt nút & phần 
vải thừa được gài vào 
bên trong 

• Khẩu trang vải vừa vặn 
có nhiều lớp, trong đó 
có một (nhiều) lớp được 
làm bằng chất liệu không 
dệt tổng hợp (chẳng hạn 
vải thổi tan chảy 
polypropylene). 

• Khẩu trang y tế - không 
vừa vặn 

• Bất kỳ loại khẩu trang 
vải nào không có bộ 
lọc hoặc lớp làm bằng 
chất liệu không dệt 
tổng hợp 

• Khăn bandana 
• Khăn ống trùm từ cổ 

lên mặt 

Hãy chọn khẩu trang: 

1. Vừa vặn, khít với mũi và cằm, không tạo khe hở lớn hai bên khuôn mặt hoặc mũi, VÀ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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2. Có khả năng lọc tốt, VÀ 

3. Thoải mái khi đeo. 
 

Xem trang Các loại Khẩu trang và Khẩu trang phòng độc của CDC và trang Đeo Khẩu trang theo cách Có hiệu quả Bảo vệ Cao 
nhất và Khẩu trang cho Trẻ em: Lời khuyên và Nguồn thông tin của Cơ quan Y tế Công cộng California (CDPH). 
 
Xem tờ-rời Các bước quan trọng khi chọn khẩu trang của CDC. 
 
CÁC LOẠI KHẨU TRANG 
 

Khẩu trang phòng độc (N95, KN95 và KF94) 

Khẩu trang phòng độc là loại khẩu trang chuyên dụng được thiết kế để lọc các phần tử rất nhỏ, bao 
gồm cả vi-rút gây COVID-19.  Có nhiều loại khẩu trang phòng độc.  

• Khẩu trang phòng độc N95 là loại khẩu trang dùng một lần được được thiết kế để lọc được ít  
nhất 95% các hạt trong không khí. Loại khẩu trang này được kiểm soát bởi cả FDA (nếu được 
bán trên thị trường cho các mục đích y tế) và Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề 
nghiệp (NIOSH) thuộc CDC. Danh mục các loại khẩu trang phòng độc được NIOSH cho phép sử 
dụng có thể truy cập trên trang mạng Những loại khẩu trang phòng độc lọc hạt được NIOSH cho phép sử dụng. 
Lưu ý: Cal/OSHA yêu cầu nhân viên y tế đeo khẩu trang N95 phải được ‘kiểm tra độ vừa khít’ của khẩu trang để 
có thể lựa chọn đúng mẫu, kiểu dáng và cỡ khẩu trang N95. Xem Khẩu trang N95 của FDA để biết thêm thông 
tin. 

• Khẩu trang phòng độc KN95 tương tự khẩu trang phòng độc N95 nhưng được sản xuất để đáp ứng các tiêu 
chuẩn của Trung Quốc. Khẩu trang KN95 không được NIOSH kiểm soát. Loại khẩu trang này hầu như luôn đi kèm 
vòng dây đeo tai và có hình dáng trông giống như mỏ vịt. Cần biết rằng khoảng 60% khẩu trang KN95 được bán 
ở Hoa Kỳ là hàng giả. Nếu quý vị chọn đeo khẩu trang phòng độc KN95, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên dùng 
loại đã được Phòng thí nghiệm Công nghệ Bảo hộ Cá nhân Quốc gia đánh giá  và cho kết quả là có “hiệu quả lọc” 
tối thiểu là 95% hoặc cao hơn. 

• Khẩu trang phòng độc KF94 được sản xuất theo các tiêu chuẩn của Hàn Quốc và không được NIOSH kiểm soát. 
Loại khẩu trang này có nếp gấp ở bên và có dạng hình chữ nhật nằm ngang giống “chiếc thuyền”, khác với thiết 
kế của khẩu trang N95/KN95. Khẩu trang KF94 thường có vòng dây đeo tai và phù hợp với nhiều hình dạng và 
kích thước khuôn mặt hơn. Loại này được thiết kể để lọc được ít nhất 94% các hạt trong không khí. 
 

Các loại khẩu trang phòng độc vừa vặn, được đeo vừa khít mặt giúp bảo vệ quý vị tốt hơn so với một mình khẩu trang 
vải, hoặc khẩu trang y tế. Khẩu trang phòng độc có thể không thoải mái bằng vì những khẩu trang này lọc không khí tốt 
hơn và ôm khít hơn. 

• Khi chọn khẩu trang phòng độc, hãy xem xét độ vừa vặn của khẩu trang và đọc hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Những hướng dẫn này sẽ bao gồm thông tin về cách đeo, bảo quản và vệ sinh hay cách vứt bỏ khẩu trang phòng 
độc đúng cách. 

• Để phát huy hiệu quả, khẩu trang phòng độc cần phải ôm khít khuôn mặt. Hãy chọn loại khẩu trang có kích cỡ, 
kiểu dáng và mẫu mã phù hợp. 

o Loại khẩu trang phòng độc có dây đeo vòng ra sau đầu sẽ bịt vừa khít hơn so với loại có vòng dây đeo tai. 

o Khẩu trang phòng độc có thể không thực sự khít đối với những người để râu quai nón. 
o Cả khẩu trang KN95 và KF94 đều có cỡ cho "trẻ em" hay cỡ "cực nhỏ", vì vậy những loại này là một lựa chọn phù 

hợp đối với trẻ em từ 2 tuổi trở lên. 

o Khẩu trang phòng độc với kiểu dáng và kích cỡ khác nhau sẽ phù hợp cho những người khác nhau. Quý vị 
có thể thử nhiều loại cho đến khi tìm được loại có độ vừa khít mà quý vị cảm thấy thoải mái khi đeo và 
không cảm thấy phải liên tục phải chạm vào hay điều chỉnh khẩu trang. 

• Kiểm tra độ vừa khít mỗi khi đeo khẩu trang. Xem hướng dẫn của NIOSH để biết cách đeo, tháo và kiểm tra độ 
vừa khít của khẩu trang phòng độc. 

• Nếu quý vị bị khó thở, hãy xin lời khuyên của bác sĩ trước khi sử dụng khẩu trang phòng độc . 
• Không đeo kết hợp khẩu trang N95/KN95 với một khẩu trang khác (tức là không đeo khẩu trang kép). 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf


Los Angeles County Department of Public Health 

publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

Masks Revised 1/20/23 (Vietnamese) 

Khẩu Trang Phòng COVID-19 

 
Page 3 

• Cảnh giác với các loại khẩu trang phòng độc giả (nhái) vì chúng không thể bảo vệ tốt như khẩu trang thật. Khẩu 
trang phòng độc chính hãng có một số ký hiệu nhất định được in trên khẩu trang - xem dấu hiệu nhận biết khẩu 
trang N95 và dấu hiệu nhận biết khẩu trang KN95 chính hãng. 

o Lời khuyên của NIOSH để nhận biết dấu hiệu cảnh báo các trang bán hàng giả/nhái cũng như các dấu 
hiệu nhận biết tiêu chuẩn và phê duyệt giả mạo (kèm ảnh dẫn chứng hữu ích). 

o Xem Những Điều Cần Xem Xét Khi Lên Kế Hoạch Mua Khẩu Trang Phòng Độc Từ Quốc Gia Khác  của CDC. 
 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Khẩu trang phòng độc của CDC. 
 
Khẩu trang y tế 
Còn được gọi là khẩu trang phẫu thuật, khẩu trang thủ thuật y tế, khẩu trang thủ thuật dùng một lần 
hoặc khẩu trang nha khoa. Bao gồm nhiều loại khẩu trang dùng một lần không vừa khít. 

• Tìm loại khẩu trang có gọng điều chỉnh độ vừa vặn ở mũi và làm từ ít nhất ba lớp vải không 
dệt hoặc vải sợi Spunbound và vải thổi nóng chảy mà thường được làm từ polypropylene. 

• Cải thiện độ vừa vặn của khẩu trang bằng cách thắt nút vòng dây đeo tai và gài phần vải thừa 
vào hai bên (xem video) hoặc bằng cách đeo thêm bộ nẹp khẩu trang. 

• Cả độ vừa vặn VÀ khả năng lọc của khẩu trang có thể được cải thiện bằng cách đeo thêm 
một chiếc khẩu trang vải BÊN NGOÀI khẩu trang y tế (xem Khẩu trang kép). 

• Khẩu trang y tế phải có đặc tính chống thấm nước.  
o Mẹo: Kiểm tra độ chống thấm bằng cách nhỏ một giọt nước lên mặt ngoài của khẩu trang. Nước không 

được ngấm vào khẩu trang mà phải tạo thành các hạt trên bề mặt . 
• Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về cách đeo, bảo quản và vệ sinh hoặc vứt bỏ khẩu trang đúng cách. 

Không đeo khẩu trang nếu bị ướt hoặc bẩn. 
 

Lưu ý: Một số loại khẩu trang dùng một lần được thiết kế và kiểm định để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn 
nhất định, bao gồm tiêu chuẩn F2100 hoặc F3502 của Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM). Các loại khẩu 
trang có mức độ bảo vệ cao nhất có khả năng lọc được tối thiểu 95% các hạt trong không khí. Hãy tìm loại khẩu trang đã 
được kiểm định bởi một phòng kiểm nghiệm của bên thứ ba được công nhận. 

 

Khẩu trang vải 

Khẩu trang vải (còn được gọi là khẩu trang có thể tái sử dụng) có hiệu quả tốt nếu vừa khít với khuôn 
mặt và được làm bằng một số loại chất liệu có thể lọc được các hạt nhỏ.  

Để tăng cường sự bảo vệ, hãy đeo khẩu trang vải BÊN NGOÀI khẩu trang y tế (xem Khẩu trang kép). 

• Khẩu trang vải tốt là loại: 

o Ít nhất có ba lớp. Cần phải có ít nhất hai lớp được làm bằng chất liệu vải dệt khít và một hay nhiều lớp 
được làm bằng chất liệu vải không dệt. (Các) lớp từ chất liệu không dệt  có thể là bộ lọc được may vào 
khẩu trang hoặc làm bằng vải tổng hợp như vải thổi nóng chảy polypropylene. 

o Có gọng cố định mũi để giảm khe hở ở phần mũi.  

o Có vòng dây đeo tai điều chỉnh được hoặc dây buộc quanh đầu để giảm khe hở ở hai bên mặt.  

• Những loại khẩu trang vải không có những đặc tính trên, khẩu trang có hai lớp bằng vải cotton, khăn bandana và 
cổ ống kéo cao bịt mặt là những loại có tính bảo vệ kém nhất.  

• Khẩu trang vải có thể giặt được và tái sử dụng. Hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn bảo quản khẩu trang. Một số loại 
khẩu trang vải sẽ trở nên kém hiệu quả nếu được giặt hoặc sấy khô bằng máy. 

 
Lưu ý: Một số loại khẩu trang vải (“có thể tái sử dụng”) được thiết kế và kiểm định để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các 
tiêu chuẩn nhất định. Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) đã thiết lập tiêu chuẩn (ASTM F3502) cho các thiết 
bị che mặt, trong đó bao gồm cả khẩu trang vải (“có thể tái sử dụng”). Loại khẩu trang đạt tiêu chuẩn ASTM F3502-Level 
2 về lọc hạt cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với Cấp độ 1 (Level 1). Các loại khẩu trang có mức độ bảo vệ cao nhất có 
khả năng lọc được tối thiểu 95% các hạt trong không khí. Nếu quý vị đang cân nhắc mua loại khẩu trang vải không được 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASTM, hãy tìm loại khẩu trang đã được kiểm định bởi một phòng kiểm nghiệm của bên thứ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
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https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html#respirators
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#double-masking
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ba được công nhận. Đánh giá cho một số loại khẩu trang hiện có trên thị trường được công bố trên trang web Thiết bị 
Che mặt và Hiệu quả Bảo vệ/Bảo vệ Tăng cường tại Nơi làm việc của CDC. 

CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ VỪA VẶN VÀ KHẢ NĂNG LỌC CỦA KHẨU TRANG  

• Dùng loại khẩu trang có gọng điều chỉnh độ vừa khít ở mũi. 
• Sử dụng lưới cố định hoặc nẹp cho khẩu trang—những thiết bị này được đeo bên 

ngoài khẩu trang vải hoặc khẩu trang dùng một lần để giảm lượng không khí thoát 
ra xung quanh mép khẩu trang. 

• Thắt nút vòng dây đeo tai vào sát mép khẩu trang và gài phần dư thừa vào bên trong 
để không tạo khe hở. Xem video hướng dẫn cách Thắt nút và Gài khẩu trang. 

• Đối với trẻ nhỏ, hãy dùng loại khẩu trang nhỏ hơn vừa với khuôn mặt của trẻ. 
• Một số kiểu râu quai nón, râu chùm có thể khó đeo được khẩu trang một cách 

vừa khít. Những người để râu có thể tỉa bớt, sử dụng lưới cố định/nẹp khẩu 
trang hoặc khẩu trang kép. 

 
Mẹo để kiểm tra độ vừa khít của khẩu trang  

• Kiểm tra các khe hở bằng cách khum bàn tay quanh các mép ngoài của khẩu trang và cảm nhận xem có không 
khí thoát ra hay không. Hãy chắc chắn rằng không có không khí thoát ra từ chỗ gần mắt của quý vị hoặc từ các 
mép của khẩu trang. 

• Nếu khẩu trang vừa khít, quý vị sẽ cảm thấy không khí ấm thoát ra từ mặt trước của khẩu trang và có thể thấy 
chất liệu khẩu trang chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở. 

• Nếu quý vị phải liên tục điều chỉnh khẩu trang của mình, thì có thể là khẩu trang không vừa khít. Hãy xem xét 
thử các loại hoặc kích cỡ khẩu trang khác nhau. 
 

Đeo hai khẩu trang hay “khẩu trang kép” 
“Khẩu trang kép” là cách đeo một chiếc khẩu trang vải vừa vặn bên ngoài khẩu trang y 
tế. Cách này làm cho khẩu trang y tế vừa khít hơn và tăng thêm (các) lớp bảo vệ. 

Lưu ý quan trọng: 

• Biện pháp khẩu trang kép không phát huy hiệu quả khi đeo kết hợp hai khẩu 
trang y tế vì sẽ quá lỏng. 

• Không đeo kết hợp khẩu trang phòng độc với một loại khẩu trang khác vì sẽ 
làm khẩu trang mất đi độ vừa khít. 

• Nếu quý vị thử biện pháp khẩu trang kép hoặc cách khác để cải thiện độ vừa khít của khẩu trang, hãy đảm bảo quý 
vị vẫn có thể thở dễ dàng và tầm nhìn của quý vị không bị cản trở. Hãy thử trước biện pháp này ở nhà. 

Xem Cách sử dụng và bảo quản khẩu trang và Cách Tăng tối đa Độ vừa vặn cho Khẩu trang vải và Khẩu trang Thủ thuật  Y 

tế để Cải thiện Tính hiệu quả và Giảm Sự lây truyền và Phơi nhiễm với SARS-CoV-2, 2021 của CDC. 

 
NHỮNG AI KHÔNG ĐƯỢC ĐEO KHẨU TRANG 

Những người sau đây không được đeo khẩu trang: 

• Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Phần lớn trẻ em từ 2 đến 8 tuổi có thể đeo khẩu trang một cách an toàn dưới sự giám sát 
của người lớn. 

• Những người không thể đeo khẩu trang an toàn, như người bị mất nhận thức, mất khả năng vận động hoặc 
không thể tự tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp. 

• Nhân viên làm việc trong những trường hợp mà việc đeo khẩu trang có thể gây rủi ro theo như sự xác định tạ i 
các hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc của cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang và liên bang.   

• Bất kỳ người nào được bác sĩ của họ chỉ định là không đeo khẩu trang. Nếu công việc của họ liên quan đến việc 
tiếp xúc thường xuyên với người khác, thì họ phải đeo thiết bị thay thế không bị hạn chế, như tấm che mặt có 
rèm che vừa khít dưới cằm (xem Tấm che mặt), miễn là độ tuổi và tình trạng sức khoẻ của họ cho phép. 

 

Lưu ý: Đối với người có bệnh lý có sẵn   

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/faceshield_handout.pdf
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Hầu hết những người có bệnh lý có sẵn (bệnh lý nền), bao gồm cả những người mắc bệnh hen suyễn, đều có thể đeo 
khẩu trang, trừ khi bác sĩ của họ chỉ định không nên đeo. Việc đeo khẩu trang không làm giảm lượng ôxy cung cấp cho cơ 
thể hoặc gây tích tụ cacbon đioxit. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị chăm sóc có bệnh lý nền và quý vị lo ngại về việc đeo 
khẩu trang, hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị.   
 
 

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN VỀ GIAO TIẾP HOẶC CÓ NHỮNG KHUYẾT TẬT NÀO ĐÓ 

Khẩu trang trong suốt hoặc khẩu trang vải có tấm nhựa trong suốt là giải pháp thay thế khẩu trang 
thường cho những người như sau, hoặc những người giao tiếp với họ: 

• Người bị điếc hoặc lãng tai. 

• Trẻ em hoặc học sinh đang học đọc. 

• Người đang học ngôn ngữ mới. 

• Người có những khuyết tật. 

• Người cần nhìn thấy khẩu hình để có thể phát âm đúng. 
 

Các loại khẩu trang trong suốt của FDA mà có thể nhìn xuyên qua hoặc có miếng dán trong suốt hiện có sẵn. Nếu dùng 
những loại khẩu trang này, hãy đảm bảo rằng quý vị có thể thở được dễ dàng và độ ẩm không bị tích tụ phía bên trong của 
khẩu trang. 

Để biết thêm thông tin về khẩu trang cho người có khuyết tật, bao gồm những người điếc hoặc suy giảm thính giác, vui 
lòng xem phần những cân nhắc đặc biệt liên quan đến khẩu trang của CDC. 
 

THÔNG TIN THÊM 
 
Các trang dướng dẫn của CDC và tiểu bang CA   

• Các loại Khẩu trang và Khẩu trang phòng độc, CDC 
• Sử dụng và bảo quản Khẩu trang, CDC 

• Đeo khẩu trang theo cách hiệu quả nhất, CDPH 

• Nguồn thông tin đáng tin cậy về bảo đường hệ hô hấp (thông tin về khẩu trang phòng độc), CDC/NIOSH 

Các trang thông tin 
• Các loại dụng cụ che mặt và hiệu quả bảo vệ/bảo vệ tăng cường tại nơi làm việc, CDC/NIOSH 

• Video Hướng dẫn cách thắt nút và gài khẩu trang của CDC 
• Hướng dẫn cách đeo vào tháo khẩu trang phòng độc (PDF) của DCD/NIOSH 

• Hướng dẫn kiểm tra độ bịt kín của khẩu trang (PDF) của CDC/NIOSH 
• Hướng dẫn kiểm tra độ vừa vặn của khẩu trang (PDF) của CDC/NIOSH 

• Tối đa mức độ vừa vặn cho khẩu trang vải và khẩu trang phẫu thuật y tế để tăng hiệu quả và giảm lan truyền và 
phới nhiễm SARS-CoV-2, nghiên cứu của CDC. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w

