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Vi khuẩn có thể di chuyển với vận tốc lên đến 130 km/h
Khi bạn hắt hơi!

 Khi xả nước bồn vệ sinh sẽ tạo ra một đám mây các hạt nước nhỏ bé, 
 có khả năng chứa các vi sinh vật từ nước �ểu và phân. Đó là cách hoàn
 hảo để lây lan vi khuẩn và vi rút vào trong không khí, và khiến mọi người
 trong nhà vệ sinh bị lây nhiễm3.

Bạn đã bao giờ nghe về
HIỆU ỨNG HẮT XÌ Của Bồn vệ sinh CHƯA? 

Một thử nghiệm đo lường vi khuẩn cho thấy lượng vi khuẩn 
tồn tại trên 1 bàn ngồi vệ sinh là 376 vi khuẩn 
(phạm vi tốt cho phép là dưới 200)

1 triệu
 Trên 1 triệu vi khuẩn còn sống sau khi xả bồn vệ sinh!3

 7 giờ
 Chỉ trong vòng 7 giờ, từ 1 vi khuẩn có thể sản sinh ra 2.097.152 vi khuẩn1

376 vi khuẩn

Thói quen vệ sinh tốt 
GIẢM THIỂU NGUY CƠ LÂY NHIỄM

Đậy nắp bồn vệ sinh 
khi xả nước 

BẠN CÓ BIẾT?
Bàn ngồi bồn vệ sinh và nút xả 
là nơi trú ngụ của các vi khuẩn 
gây nhiễm bẩn 3

SỬ DỤNG 
dung dịch

 thanh khuẩn
bàn ngồi

bồn vệ sinh trước khi ngồi 30%
những người trả lời không muốn 
ngồi lên bàn ngồi bồn vệ sinh vì 
có thể bị nhiễm bẩn2 

Bàn ngồi bồn vệ sinh
chứa các vi khuẩn có hại 
như E-Coli và Salmonella, 
gây ngộ độc thực phẩm 
và viêm đường tiết niệu3 

LẮP ĐẶT dung dịch 
thanh khuẩn để 
giảm thiểu vi khuẩn

47% mọi người sử dụng �n rằng nếu không khí có mùi 
sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Hãy luôn tạo hương 
cho nhà vệ sinh của bạn để giữ mùi thơm tươi mát!

HÃY NHỚ TẠO HƯƠNG THƠM CHO NHÀ VỆ SINH CỦA BẠN
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