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Giặt khẩu tran  th  n  xuyên để bảo v  sức khỏe bản thân.  

(Hình: Isabel Infantes/AFP via Getty Images) 

ATLANTA, Georgia (NV) – G   đây  đeo khẩu tran  là một v  c khôn  thể th ếu tron  đ   sốn  

hằn  n ày. Cho dù l nh ở nhà đ ợc dở bỏ hay k nh tế dần mở cửa thì đạ  dịch CO ID-19 vẫn ch a 

dứt nên v  c bảo v  sức khỏe  n ăn n ừa lây lan là đ ều cực kỳ quan trọn . 

Đeo khẩu tran  là một tron  nhữn  đ ều phả  làm để bảo v  sức khỏe bản thân và cả nhữn  n     

xun  quanh.  ớ  nhữn  khẩu tran  sử dụn  đ ợc nh ều lần  làm sao để   ặt khẩu tran  sạch sẽ là 

đ ều khôn  phả  a  cũn  b ết. 

Theo Bác Sĩ Br an Sanson  ở trun  tâm Amer can Clean n  Inst tute  v  c sử dụn  lạ  khẩu tran  

phụ thuộc vào yếu tố n     đeo th  n  xuyên  và phả  nên rửa sạch    ặt th  n  xuyên để khôn  bị 

v  khuẩn và ảnh h ởn  đến sức khỏe. 

Giặt bằng máy giặt 

Theo bà Carolyn Forte    ám đốc Good Housekeep n  Inst tute’s Home Appl ances and Clean n  

Products Lab  thì cách tốt nhất  đơn   ản nhất và t ết k  m th     an nhất để   ặt khẩu tran  là sử 

dụn  máy   ặt. Bạn nên chọn tính năn  n ớc ấm  hoặc thậm chí là n ớc nón  để   úp khử trùn  và 

loạ  bỏ v  khuẩn dính trên khẩu tran . Bên cạnh đó  bạn nên chọn loạ  bột   ặt có tính chất tẩy rửa 

tốt và khôn   ây dị ứn  da. 

Một l u ý khác bạn cần chú ý đó chính là đừn  để thùn    ặt quá nh ều đồ mà nên có khôn    an 

cho khẩu tran  có thể rơ  tự do kh    ặt ở nh  t độ nón     úp vả  khẩu tran  đ ợc   ặt sạch sẽ và 

đ ợc khử trùn  tốt nhất. 
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Giặt bằng tay 

Đố  vớ  nhữn  khẩu tran  làm bằn  chất l  u vả  xịn hoặc đ ợc th ết kế thêm có m ến  vả  lọc 

khôn  khí thì tốt nhất là nên   ặt bằn  tay. Tr ớc t ên  bạn có thể n âm khẩu tran  tron  n ớc ấm 

hoặc nón  tron  15 phút  rồ  sau đó dùn  m ến  cọ vả  nhẹ nhàn  chà ít nhất là từ 20 đến 30   ây. 

Bên cạnh đó  bạn có thể pha loãn  bột   ặt dạn  lỏn  tron  n ớc nón   rồ  cho khẩu tran  n âm 20 

phút để bụ  bẩn và nhữn  thứ khác dính trên khẩu tran  đ ợc trô  đ . T ếp theo  bạn chỉ cần rửa kỹ 

và để khô. 

Một đ ều nữa bạn cần chú ý là khôn  nên sử dụn  chất tẩy rửa kh    ặt khẩu tran  vì tron  chất tẩy 

rửa có nh ều thành phần hóa học có thể  ây kích ứn  da mặt. 

Loại bỏ vết bẩn trên khẩu trang 

Nếu vả  khẩu tran  bị ố sau kh  sử dụn  th  n  xuyên  bạn có thể dùn  sản phẩm lau chù  vết bẩn 

vớ  thành phần tẩy enzyme. 

N oà  ra  khẩu tran  cũn  rất dễ bị dính kem chốn  nắn  kh  bạn bô  hằn  n ày và phả  t ếp xúc 

trực t ếp vớ  khẩu tran  kh  đeo lên mặt. Tron  thành phần kem chốn  nắn  hay có chất avobenzone 

khôn  dễ rửa kh  xà  vớ  bột   ặt có chứa chlor ne.  ì thế  bạn nên tránh thành phần này 

ra. (K.D) [qd] 

 


