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1. Tận dụng tối đa cách thức thông hơi tự nhiên

3. Cân nhắc sử dụng máy lọc không khí lưu động

Doanh nghiệp Nhỏ 
Tài liệu Hướng dẫn về Thông hơi

Thông hơi tự nhiên xảy ra khi không khí trong lành từ bên ngoài 
được đưa vào và lưu chuyển trong không gian bên trong. Hãy mở 
cửa ra vào và cửa sổ càng nhiều càng tốt.

Năm cách để cải thiện tình trạng thông hơi và giảm nguy cơ bị 
COVID-19 trong doanh nghiệp hoặc nơi làm việc của quý vị.

Máy lọc không khí lưu động là cách linh hoạt để cải thiện cách 
thức thông hơi trong nhà. Thiết bị này kết hợp quạt và bộ lọc 
để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong không khí. Hãy đặt máy 
lọc không khí cách xa cửa sổ, lỗ thông hơi và quạt để tối đa hóa 
luồng không khí.

2. Tận dụng cách thức thông hơi cơ học hiện có

Thông hơi cơ học là hệ thống điều hòa không khí và sưởi, đưa 
không khí ngoài trời vào không gian bên trong. Hãy cải thiện 
thông hơi cơ học bằng cách thay đổi các cài đặt để tăng lượng 
không khí trong lành lưu chuyển.

Bảo đảm các hệ thống luôn hoạt động trong giờ làm việc - 
chuyển từ chế độ tự động sang mở. Quý vị cũng có thể cân 
nhắc tìm lời khuyên chuyên môn để nâng cấp cách thức thông 
hơi cơ học của mình.
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5. Giới hạn số lượng người trong không gian bên trong

Cân nhắc giảm số lượng người trong không gian bên trong vào 
bất kỳ thời điểm nào.

Mục đích tài liệu hướng dẫn này là để phổ biến thông tin.

Chủ doanh nghiệp phải tự đánh giá và quyết định về việc tối ưu hóa luồng không khí và cách thức thông hơi 
phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Điều này có thể liên quan đến tìm lời khuyên chuyên môn về cải thiện 
tình trạng thông hơi tại nơi làm việc của quý vị.

4. Sử dụng quạt trần và quạt đứng

Mở quạt trần và bật quạt đứng ở chế độ xoay có thể giúp 
lưu chuyển và phân bổ đều không khí trong lành khắp không 
gian bên trong.
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