
 Thúc đẩy và hình thành nhận thức về quyền phụ nữ 
để xử lý kinh nguyệt một cách hợp vệ sinh, 

kín đáo và an toàn.

 Làm thế nào để thải bỏ băng vệ sinh 
đã sử dụng đúng cách?

Thông tin thực tế về kinh nguyệt  Điều gì có thể xảy ra khi trong nhà vệ sinh nữ 
Không được trang bị thùng vệ sinh nữ chuyên dụng?

16% phụ nữ phàn nàn về 
việc không có thùng 
vệ sinh chuyên dụng.*

Các bé gái thường có kỳ 
kinh nguyệt đầu tiên ở 
tuổi 12. Phụ nữ bước vào 
giai đoạn mãn kinh trong 
độ tuổi 45-55. Đó là khi 
kinh nguyệt chấm dứt.

Hầu hết phụ nữ làm việc 
trung bình 8 giờ trong 
văn phòng vào các ngày 
trong tuần. Mỗi ngày 
sử dụng 2 miếng x 5 ngày
Như vậy là khoảng 
10 miếng băng vệ sinh/tuần
 làm việc/người!

Vì mục đích sức khỏe và 
vệ sinh, phụ nữ nên thay 
băng vệ sinh sạch 4 tiếng/lần.

*Thông tin dựa trên nghiên cứu độc lập do Added Value 
tiến hành năm 2013 © Added Value Limited 2013. 
Bảo lưu mọi quyền.

Mỗi kỳ kinh nguyệt có thể 
kéo dài trung bình 5 ngày. 

 Vứt vào 
thùng rác

Xả xuống 
bồn vệ sinh

 Đóng cửa nhà vệ sinh 
để sửa chữa đồng nghĩa 

với sự bất tiện

Băng vệ sinh đã sử dụng 
bị xả xuống bồn vệ sinh 

làm ô nhiễm biển và 
tác hại đến môi trường

 Một số băng bị tắc 
nên tốn chi phí thông

Côn trùng bay trú ngụ 
trong chất thải sẽ lây lan 
truyền nhiễm và tăng 
tỷ lệ lây nhiễm chéo 
khiến nhân viên bị ốm

Mùi hôi thối bốc lên khiến 
khách sử dụng nhà vệ sinh 
cảm thấy không thoải mái

Thu hút côn trùng dẫn đến 
nhiễm các loại côn trùng 
dịch bệnh 

Cuối cùng dẫn đến…

Các tính năng vượt trội của 
Thiết bị vệ sinh chuyên dụngg 

của Initial

Đáng tin cậy 
và 

chắc chắn

Thiết kế hợp 
vệ sinh và

 phong cách

 Mượt mà 
và dễ 

lau chùi 

 Thiết kế 
trực quan và 

thân thiện 
với người dùng

Nắp tự động 
vệ sinh hơn

 20 lần so với 
phiên bản 
thủ công

 Bề mặt kháng 
khuẩn giúp giảm 

bớt sự lây lan 
của vi trùng

 Giảm 
năng suất

Phản ánh 
tiêu cực đến 

hình ảnh 
của công ty 

Tinh thần 
nhân viên 
không tốt

 Vứt băng vệ sinh đã 
sử dụng vào Thiết bị 
vệ sinh chuyên dụng

Gấp lại và 
bọc bằng giấy

 Mở nắp Thiết bị 
vệ sinh chuyên dụng bằng 

cảm biến tự động hoặc 
nhấn bàn đạp

Những việc NÊN và KHÔNG NÊN làm khi sử dụng 
Thùng vệ sinh nữ chuyên dụng

KHÔNG để băng vệ sinh 
đã sử dụng lên trên thiết bị 
vệ sinh chuyên dụng

Bọc băng vệ sinh đã sử dụng 
bằng giấy

 Đóng nắp sau khi vứt

Rửa tay sau khi vứt băng 
vệ sinh đã sử dụng 

KHÔNG vứt thức ăn, 
mẩu thuốc lá và bỉm trẻ em 
vào thiết bị vệ sinh chuyên dụng

Đối tác cung cấp giải pháp vệ sinh chuyên nghiệp
Initial.vn | 1800 54 54 83

Các 
hậu quả 

khi vứt băng 
vệ sinh đã 
sử dụng 

không đúng 
cách


