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HỌC SINH 
 

Những Quy trình Y tế được Sử dụng trong Viê ̣c Làm Sạch Thiết bị Giảng dạy 
 

Những quy trình y tế sau đây phải được sử dụng trong sự làm sạch nhạc cụ, người 
giả CPR (hô háp nhân tạo), và các khu vực giảng dạy. 

 
1. Làm sạch nhạc cụ bàng đồng thau sử dụng dung dịch khử trùng thông qua các 

ống dãn bàng chì theo ý của giảng viên âm nhạc. Phải trút những ngưng tụ trong 
các nhạc cụ bàng đồng thau thông qua các khốa và trượt nước, sau mỗi làn sử 
dụng. Hộc sinh phải lau các nhạc cụ bàng gỗ sau mỗi khi sử dụng. Số hộc sinh 
được giao cho sử dụng nhạc cụ hơi trông phồng ban nhạc phải giữ ở mức tối 
thiểu. Và không bao giờ chia sể miê ̣ng nhạc cụ trong bát cứ trường hợp nào.  

 
2. Người giả CPR phải được khử trùng với dung dịch 10% thuốc tảy hoa ̣ c khăn lau 

tảm cồn isopropyl giữa mỗi làn sử dụng. Ma ̣ t nạ dùng mô ̣ t làn cố thể mua để đa ̣ t 
trên miê ̣ng người giả. 

 
3. Găng tay nhựa sễ được cung cáp trong các bô ̣  dụng cụ sơ cứu và được nhân viên 

sử dụng khi càn. 
 
4. Chát khử trùng được EPA (Cơ quan Bảo vê ̣  Môi trường của Hoa kỳ) và Hê ̣  

Trường cháp thua ̣n sễ được dùng làm sạch các quày và các bề ma ̣ t khác. 
 
Viên Phố Giám đốc Đa ̣c trách khoa Hộc sinh Hộc ta ̣p và Giải trình (hôặc viên được 
ủy nhiê ̣m) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viên Phố Giám đốc Đa ̣c trách khoa Hộc sinh Hộc ta ̣p và Giải trình (hôặc người 
được ủy nhiê ̣m) có trách nhiệm xêm xét lại quy định này vàô năm 2016. 
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