
Bạn có biết?

Văn phòng
 của bạn 

có vệ sinh
 không?

Một trong những nguyên nhân bị nhiễm
vi rút cảm lạnh và cảm cúm phổ biến nhất
là qua lây nhiễm chéo. 
Tìm hiểu vì sao chúng ta lại dễ bị ốm đến vậy 
khi ở trong văn phòng.

Thông tin thực tế & thống kê về vệ sinh

50% nam giới và 25% nữ giới
KHÔNG rửa tay sau  

khi đi vệ sinh 

Bàn làm việc trung bình 
có lượng vi khuẩn gấp

400 lần 
so với bàn ngồi

 bồn vệ sinh bình thường

Một người trung bình cứ 

30 phút lại chạm vào 

300 bề mặt 
khiến họ có nguy cơ tiếp xúc với 

840.000 vi trùng

15% nhân viên
tránh bắt tay với người khác

 để tránh lây nhiễm chéo 

Rửa tay hoặc sát trùng
đúng cách có thể giảm tỷ lệ 

mắc bệnh lên đến 50%

Cứ 5 người thì có 1 người 
KHÔNG rửa tay 
sau khi đi vệ sinh

 Vi khuẩn có thể sống trên
 một bề mặt trong

 48 giờ 

Một cái điện thoại có hơn

25.000 vi trùng
/inch vuông 

Bạn có biết đâu là những khu vực 
nhiễm bẩn nhất trong văn phòng của mình không?

Tay nắm cửa phía ngoài nhà vệ sinh nữ

Tay dựa ghế quầy lễ tân 

Tay dựa ghế chỗ làm việc 

Mặt quầy lễ tân

Máy tính chỗ làm việc 

Bàn phím lò vi sóng trong khu ăn uống 

Máy làm lạnh nước trong khu ăn uống 

Nắp bàn ngồi bồn vệ sinh nữ

Nắp bàn ngồi bồn vệ sinh nam

FDA đưa ra Xác nhận thử nghiệm
Adenosine triphosphate (ATP)
rằng dưới 200 Đơn vị ánh sáng tương đối
đảm bảo toàn bộ hệ thống đáp ứng 
tiêu chuẩn so sánh.

Bạn nên làm gì để tránh bị ốm?

Sử dụng khăn lau khử trùng để vệ sinh bàn làm việc ít nhất một lần một ngày

Gợi ý #1

Gợi ý #2

Gợi ý #3

Đặt thiết bị sát trùng tay trên bàn và sử dụng ngay sau 
mỗi cuộc họp hay hội nghị 

Lắp đặt thiết bị rửa tay với dung dịch xà phòng trong nhà vệ sinh để 
nâng cao vệ sinh tay 

Nguồn:

Đối tác cung cấp giải pháp vệ sinh chuyên nghiệp
Để biết thêm thông tin về vệ sinh trong văn phòng, hãy truy cập 
www.initial.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1800 54 54 83   


