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LỜi nHÀ XuẤt bản

Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, là nhân tố quan trọng 
bảo vệ sức khỏe con người. Bởi vậy, ở những vùng bị thiên tai, thảm họa 
hay trong những tình huống khẩn cấp, khi người dân phải sử dụng nguồn 
nước bị ô nhiễm thì nguy cơ mắc các dịch bệnh và gây hậu quả trước mắt 
cũng như lâu dài đến tính mạng, sức khỏe là rất lớn. Việc sử dụng nguồn 
nước bị ô nhiễm không chỉ gây hại cho sức khỏe con người mà còn ảnh 
hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và sự phát triển kinh tế, xã hội của 
cả cộng đồng cũng như quốc gia, dân tộc. Được cung cấp nước sạch đã 
thực sự trở thành vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại, 
đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết của Việt Nam, đòi hỏi sự nỗ lực của các 
bộ, ngành, chính quyền địa phương và nhận thức của người dân về vấn đề 
sử dụng nước sạch.

Xử lý nước sạch và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống 
khẩn cấp là một trong những chương trình được Hiệp hội Chữ thập đỏ và 
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thực hiện trong nhiều năm trở lại đây, có mục 
tiêu hướng tới là giảm số lượng tử vong, bệnh tật, những ảnh hưởng do 
dịch bệnh và các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; nâng cao năng lực 
của cộng đồng địa phương, xã hội trong việc giải quyết những tình huống 
khẩn cấp nhất.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một tài liệu tham khảo và sử dụng hữu ích 
về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt 
Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xuất bản cuốn sách 
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 3 năm 2015
NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM



6

Cuốn sách này được tài trợ bởi Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha  
thông qua Dự án “Tăng cường năng lực phòng ngừa  

và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”



HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

7

Mục lục

Lời Nhà xuất bản ..............................................................................................5
tổng quan về chất lượng nước ......................................................................9
giới thiệu về xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình .........................11
Các biện pháp xử lý nước tại hộ gia đình ...................................................14

Lọc vải .....................................................................................................14
Khử trùng ................................................................................................15

Đun sôi ................................................................................................16
Sử dụng năng lượng mặt trời ...............................................................18
Sử dụng hóa chất ................................................................................20

Lắng trong ...............................................................................................23
Phương pháp ba bình ..........................................................................24
Lắng trong bằng hóa chất ...................................................................26

dụng cụ lọc .............................................................................................28
Lọc nước bằng gốm ............................................................................28
Lọc nước bằng cát ...............................................................................29

dự trữ và sử dụng nước an toàn ..................................................................31
Khuyến khích thực hành xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình .....33
Cây quyết định về xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình ................38
Các tài liệu minh họa .................................................... 41

Phương pháp ba bình............................................41
Xử lý nước với dung dịch WaterGuard...................43
Xử lý nước với viên Chlorine..................................45
Xử lý nước với gói hóa chất Watermaker...............47
Xử lý nước với gói hóa chất PUR..........................49

Các tài liệu bổ sung.......................................................51
Các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ 
và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế........................................52



8



HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

9

Tổng quan về chất lượng nước

> Tại sao chất lượng nước lại quan trọng?
Nước sạch là nhân tố quan trọng bảo vệ sức khỏe con người, đặc biệt 

trong tình huống khẩn cấp.

> Nước bị nhiễm khuẩn như thế nào?
Nước có thể bị nhiễm khuẩn tại nguồn, tại nhà hay trên đường lấy nước.

Một nguồn nước không được bảo vệ, thùng đựng bẩn, hay tay không rửa 
sạch có thể làm nước, dù trông có vẻ trong, cảm giác sạch, nhưng lại trở thành 
nguồn gây bệnh cho người sử dụng.

Nguồn nước có thể bị nhiễm khuẩn do các đường sau:
 Bồn đựng nước/bể chứa nước và nhà xí bị rò rỉ;
 Nước bề mặt nhiễm khuẩn chảy vào các giếng, suối;
 Lấy nước với tay không rửa sạch và/hay các thùng đựng bẩn;
 Gia súc cũng dùng chung nguồn nước;
 Đồ vật rơi vào nguồn nước.

Nước có thể tiếp tục nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng do các hành 
vi vệ sinh cá nhân không an toàn như:

 Vận chuyển nước từ nguồn nước về nhà bằng các dụng cụ bẩn;
 Dụng cụ dự trữ nước tại nhà không được che kín và/hay thùng đựng bẩn;
 Sử dụng nước tại nhà với các công cụ nấu ăn hay tay bẩn.

Tại mỗi khâu, nước đều có thể bị nhiễm khuẩn
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> Các khía cạnh nào cần quan tâm để nâng cao chất 
lượng nước?

Có nhiều nội dung cần quan tâm để nâng cao chất lượng nước; tuy vậy, 
quan trọng nhất là việc loại bỏ các mầm bệnh, các chất độc hại và các thành 
phần lơ lửng trong nước.

> Các khía cạnh nào của chất lượng nước không được 
nêu trong cuốn sách này?

Nước nhìn bề ngoài có thể bình thường nhưng nguy hiểm cho tính mạng 
con người nếu chứa một số thành phần như thuốc trừ sâu sử dụng trong 
nông nghiệp hay thạch tín (arsenic). Trái lại, trong trường hợp chứa sắt, nước 
vẫn có thể dùng được nhưng do nước có mùi tanh làm cho người dân có thể 
tìm nguồn nước khác mùi vị có vẻ ngon hơn nhưng lại là nguồn nước có chất 
lượng không bảo đảm và có thể gây bệnh cho họ.

Thông tin về các nội dung này có thể tìm thấy ở các nguồn khác (xem 
phần Các tài liệu bổ sung).

> Làm sao biết được nước bị nhiễm khuẩn?
Có nhiều cách để kiểm tra chất lượng nước. Cần có các trang thiết bị hay 

hóa chất. Kiểm tra chất lượng nước cũng không được nêu trong cuốn sách 
này. Xin đọc ở các tài liệu khác.

Nếu việc kiểm tra chất lượng nước không thể tiến hành, nguồn nước và 
hành vi thực hành vệ sinh của người sử dụng nước có thể được quan sát để 
xác định các rủi ro cho sức khỏe con người.

Có Không

1 Người dân có lấy nước từ máy bơm hay vòi nước không?

2 Máy bơm hay hệ thống nước có trong tình trạng tốt không?

3 Nước nhìn có vẻ trong và sạch không?

4 Các khu vực quanh máy bơm có sạch không?

5 Người dân có thực hành việc dự trữ và xử lý nước an toàn không?

6 Người dân có thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân sạch sẽ không?

Nếu các câu trả lời là không thì rất có thể là có vấn đề về chất lượng nước.
Trong tình huống khẩn cấp, người dân sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn 

với các mầm bệnh. Nếu có đủ các nguồn lực, nên sử dụng một cách tốt nhất 
các nguồn lực này và hỗ trợ kể cả với nhóm người dân có nước sạch để giảm 
thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
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Giới thiệu về xử lý và dự trữ nước 
an toàn tại hộ gia đình

> Xử lý nước tại hộ gia đình là gì?
Xử lý nước tại hộ gia đình là bất cứ hoạt động nào nhằm cải thiện chất 

lượng nước được tiến hành tại gia đình.

> Dự trữ nước an toàn là gì?
Dự trữ nước an toàn là việc sử dụng các dụng cụ chứa nước sạch có nắp 

và thực hành hành vi vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhằm ngăn ngừa sự nhiễm 
khuẩn khi lấy nước, vận chuyển và dự trữ nước tại nhà.

> Tại sao cần khuyến khích việc xử lý và dự trữ nước an 
toàn tại hộ gia đình?

Luôn luôn tốt nếu sử dụng nước từ 
nguồn nước sạch và dự trữ nước an toàn. 
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có 
thể thực hiện được điều này, nhất là 
trong tình huống khẩn cấp. Bất cứ thứ gì 
cũng có thể làm nguồn nước không sạch 
hay không sử dụng được. Nguyên nhân 
khác là người dân có thể không được tiếp 
cận với đồ chứa nước sạch hoặc hành vi 
vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

Một giải pháp cho vấn đề này là xử lý nước tại hộ gia đình. Phương pháp 
này thường được sử dụng như là một giải pháp tạm thời cho đến khi nguồn 
nước được cải thiện. Kỹ thuật xử lý nước có thể được thực hiện bởi bất cứ 
thành viên nào của gia đình sau khi được chia sẻ và tập huấn cơ bản.

> Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình sẽ được 
tiến hành như thế nào?

Cuốn sách này sẽ chỉ ra các phương pháp và hướng dẫn xử lý nước tại 
hộ gia đình.

Các cố gắng thúc đẩy chất lượng nước tại hộ gia đình có thể có tác động to lớn đến sức khỏe và có 
thể thực hiện rộng rãi trong một thời gian ngắn.
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Việc người dân nhận được hàng cứu trợ biết sử dụng chúng ra sao là điều 
đặc biệt quan trọng. Các dụng cụ xử lý nước khác nhau có kích thước và quy 
trình sử dụng khác nhau. Cần phải làm quen với các dụng cụ lọc nước trước 
khi cấp phát chúng cho người dân. Bạn phải thử chúng trước. Và phải bảo 
đảm rằng bất cứ người dân nào được nhận một mặt hàng cứu trợ, kể cả hóa 
chất hay can đựng nước, đều được hướng dẫn cách sử dụng nó.

Việc phối hợp và tương tác chặt chẽ với nhóm cấp phát là điều đặc biệt 
quan trọng vì giá cả của các sản phẩm này khá đắt và tránh các rủi ro gắn liền 
với việc uống nước bị nhiễm khuẩn (do sử dụng sản phẩm không đúng cách).

Cuốn sách này cũng cung cấp các hướng dẫn căn bản giúp gắn kết việc 
cấp phát hàng cứu trợ và các hoạt động khuyến khích thực hành vệ sinh về xử 
lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình.

> Việc xử lý nước tại hộ gia đình có an toàn?
Các chi tiết về xử lý nước an toàn được nêu tại từng phần của cuốn sách 

này. Nhìn chung, các biện pháp và các sản phẩm nêu trong cuốn sách này là 
an toàn. Tuy nhiên, vẫn cần sự thận trọng nhất định khi sử dụng các hóa chất, 
đặc biệt với sức khỏe trẻ em.

>  Cần xử lý bao nhiêu nước?
Chỉ cần xử lý đủ là được.

Nước sạch trong tình huống khẩn cấp thường khan hiếm và các biện 
pháp xử lý nước đều cần thời gian, tiền hay cả hai. Lượng nước tối thiểu cần 
được xử lý là khối lượng cần để uống và chuẩn bị nấu ăn. Thông thường, 
mỗi người cần khoảng 5 lít nước một ngày, tuy nhiên, mức nước này còn phụ 
thuộc vào điều kiện khí hậu và tập quán sử dụng nước của người dân.

Nếu nước chưa xử lý cảm quan có vẻ sạch và chấp nhận được, thông 
thường sẽ không cần phải xử lý để dùng vào các hoạt động gia đình khác như 
tắm hay giặt.

> Có các biện pháp nào để xử lý nước?
Cuốn sách này chỉ nêu ra ba biện pháp xử lý nước:

 Khử trùng - để bảo đảm loại bỏ các mầm bệnh ra khỏi nước, có thể bằng 
hóa chất, đun sôi, hay phơi nắng (sử dụng năng lượng mặt trời).
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 Lắng trong - làm các chất bẩn lắng đọng tại đáy bồn đựng nước sau một 
thời gian.

 Dụng cụ lọc - lọc các chất bẩn khỏi nước bằng phương pháp vật lý thông 
qua các vật liệu như gốm, cát.

> Chọn biện pháp xử lý nước ra sao?
Đề nghị xem Cây quyết định về xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình 

được đề cập đến trong cuốn sách này hướng dẫn từng bước lựa chọn biện 
pháp xử lý nước.

Việc lựa chọn biện pháp xử lý nước phụ thuộc vào địa điểm và bản chất 
của tình huống khẩn cấp. Có thể sẽ không có một giải pháp hoàn hảo hay một 
câu trả lời đúng. Đôi khi chỉ là chọn biện pháp nào có sẵn. Điều quan trọng 
nhất là người dân sử dụng biện pháp hay sản phẩm mà họ muốn sử dụng.
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Các biện pháp xử lý nước tại
hộ gia đình

Lọc vải (lọc thô) nước là bước quan trọng đầu tiên trong xử lý nước tại hộ 
gia đình, nếu làm đúng sẽ tăng cường hiệu quả của tất cả các biện pháp nêu 
trong cuốn sách.

Đổ nước bẩn hay có phù sa qua một tấm vải sạch, dày sẽ lọc được một số 
nhất định các chất rắn tan trong nước và sâu bọ sống trong nước.

Kiểm tra để xác định mảnh vải có phù hợp để lọc thô không rất đơn giản. 
Chỉ cần nhìn thấy chất bẩn được giữ lại trên mặt tấm vải là dùng được. Vải 
bông là tốt nhất và bạn nhìn vào tấm vải mà thấy không nhìn qua được là có 
thể sử dụng. Mặt khác, tấm vải cũng không nên dày quá vì sẽ tốn nhiều thời 
gian để lọc nước.

Giặt tấm vải trước và sau khi sử dụng sẽ làm cho quá trình lọc mang lại 
hiệu quả cao hơn.

Chỉ lọc thô sẽ không làm nước nhiễm bẩn trở thành nước sạch để uống, 
nhưng sẽ giúp quá trình xử lý nước tại nhà dễ dàng hơn.

> Lọc vải
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Khử trùng 

Nếu nước trong nhưng có thể bị nhiễm khuẩn thì cần phải khử trùng.

Có ba cách khử trùng được nêu trong cuốn sách này:
 Đun sôi
 Sử dụng năng lượng mặt trời
 Sử dụng hóa chất

Đun sôi

Sử dụng năng lượng 
mặt trời

Hóa chất

Khử trùng có thể sẽ thường làm cho vị nước thay đổi, nhất là khi dùng 
hóa chất vì làm nước có mùi khó chịu. Do vậy, chúng ta phải giải thích với 
người dân đang dùng các cách khử trùng về vấn đề này và chắc chắn là họ 
không từ chối các biện pháp xử lý nước nếu lấy nước từ nguồn nước không 
an toàn.
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> Đun sôi

Đun sôi là phương pháp truyền thống 
để xử lý nước. Nếu làm đúng cách sẽ cung 
cấp được nước an toàn cho người dân mà 
không phải băn khoăn gì.

Đun sôi có các ưu điểm và hạn 
chế sau:

▲ Đun sôi diệt hết các mầm bệnh;

▲ Đun sôi là cách mà ai cũng 
làm được.

● Mất một kilôgam củi để đun sôi 
một lít nước trong vòng một phút, do 
vậy, không khuyến khích việc đun sôi 
nước ở vùng thiếu chất đốt và có các 
biện pháp làm nóng nước khác;

● Đun sôi không thể làm nước trong;

● Đun sôi không có tác dụng kéo dài, do vậy, nếu dự trữ không tốt 
sẽ làm nhiễm khuẩn trở lại (nước đun sôi phải được dự trữ an toàn và 
dùng hết trong vài ngày).

Đun sôi chỉ mang lại hiệu quả nếu nhiệt độ đủ lớn.

Nước mới chỉ bốc hơi chưa được gọi là đun sôi.

Để đun sôi có tác dụng, nước cần phải đun sôi 
kỹ với bọt sôi lớn, nổ mạnh (sôi sùng sục).
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> Đun sôi bao lâu?
Ở vùng đồng bằng, đun sôi sùng sục 1 phút.   
Ở vùng cao (áp suất giảm), đun sôi sùng sục 3 phút.

Lời
khuyên

Đun sôi làm nước nhạt. Tuy nhiên, có thể giải quyết bằng 
cách lắc nước trong chai hay cho thêm một chút muối.
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>  Sử dụng năng lượng 

mặt trời

Phơi nước dưới ánh nắng mặt trời sẽ diệt 
được đa số các mầm bệnh. Thậm chí có hiệu 
quả cao nếu nhiệt độ cao hơn (tuy nhiên cũng 
không cần nhiệt độ đến trên 50oC).

Một biện pháp xử lý nước đơn giản là đựng nước trong chai 
nhựa hay chai thủy tinh phơi dưới ánh nắng mặt trời (hệ thống SODIS). Ở 
vùng nhiệt đới, thời gian phơi nắng là khoảng 5 tiếng vào buổi trưa.

Thời gian phơi nắng cần tăng gấp đôi nếu nước đục hoặc trời không 
có nắng.

Để có tác động tốt hơn, nên để chai trên tấm có tráng thép hay phản chiếu 
ánh nắng mặt trời. 

Có thể đựng nước trong túi nhựa trong, sạch nếu không có chai.

Ánh nắng 
mặt trời

đủ mạnh 
và đủ lâu

sẽ loại bỏ được 
hầu hết các
mầm bệnh
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Để đẩy nhanh tốc độ phơi, 
đổ nước đầy ¾ chai và lắc 
mạnh. Sau đó đóng nắp 
chai và phơi dưới ánh nắng 
mặt trời. Nếu lắc mạnh 
thêm trong thời gian phơi 
nắng cũng có tác dụng.

Người dân không thích uống nước ấm, nước xử lý. Khuyến 
khích họ để nước nguội trước khi uống.

Khử trùng bằng ánh nắng mặt trời có các ưu điểm và hạn chế sau:
▲ Khử trùng bằng ánh nắng mặt trời sẽ diệt hầu hết các mầm bệnh, nếu 

cường độ ánh nắng đủ mạnh và phơi nắng đủ lâu;
▲ Người dân có thể tự tiến hành với các vật liệu sẵn có (chai trong và túi 

nhựa trong).
● Nếu dự trữ không đúng cách sẽ làm nhiễm khuẩn trở lại (cần dự trữ 

nước an toàn và dùng hết trong vài ngày);
● Khử trùng bằng ánh nắng mặt trời cần nhiều thời gian hơn các phương 

pháp khác và cần trời nắng.

Lời
khuyên

Lời
khuyên
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Có nhiều hóa chất có thể khử trùng nước. 
Các hóa chất đó có các tác dụng và độ an toàn 
khác nhau. 

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm 
đỏ quốc tế chỉ thường sử dụng viên Chlorine để 
khử trùng nước tại hộ gia đình.

> Sử dụng các hóa chất khử trùng như thế nào?

> Dung dịch WaterGuard
WaterGuard là Chlorine ở dạng dung dịch, có tác dụng như dạng viên. 

> Sử dụng hóa chất

Nếu nước trong?

Rửa sạch tay bằng 
xà phòng hoặc tro

Nếu nước đục? Lọc nước 
bằng vải

Cho 2 viên vào bình 
và đậy nắp

Chờ 30 phút Nước đã khử trùng 
có thể uống được

Cho 1 viên vào bình 
và đậy nắp

Chờ 30 phút Nước đã khử trùng 
có thể uống được
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Khử trùng nước với dung dịch WaterGuard

Cần chú ý khi sử dụng hóa chất. Không được để hóa chất dây vào mắt. Hóa 
chất phải được lưu giữ ngoài tầm tay trẻ em, ở nơi khô ráo và không có ánh 
nắng mặt trời.

Các hóa chất đó có hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, các hướng dẫn này có thể 
không được viết bằng ngôn ngữ mà người dân sử dụng hoặc có thể người dân không 
biết đọc.

Bảo đảm rằng tất cả mọi người nhận được hóa chất đều được tập huấn về cách 
sử dụng (xem phần Khuyến khích thực hành xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình). 
Vì yêu cầu kiểm soát chất lượng và độ đậm đặc cao, nên không sử dụng các hóa chất 
thông thường được sử dụng trong gia đình như các chất giặt tẩy cho mục đích làm 
sạch nước nếu không có giải pháp khác hay đã được tập huấn rất kỹ.

Lời 
khuyên

Chất khử trùng sẽ giảm tác dụng nếu sử dụng nước bẩn 
hoặc đục. Nếu nước đục hoặc bẩn thì phải dùng lượng gấp đôi.

Nếu nước trong?

Rửa sạch tay bằng 
xà phòng hoặc tro

Nếu nước đục? Lọc nước 
bằng vải

Đổ 2 nắp cho 
20 lít nước và đậy nắp

Chờ 
30 phút

Nước đã khử trùng 
có thể uống được

Đổ 1 nắp cho 20 lít nước 
và đậy nắp

Chờ 30 phút Nước đã khử trùng 
có thể uống được
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Khử trùng bằng hóa chất, đặc biệt với liều lượng gấp đôi sẽ 
làm nước có mùi vị khó chịu, có thể khiến người dân không 
muốn xử lý nước. Vấn đề này có thể giải quyết được bằng 
cách sử dụng đúng liều hóa chất và lắc mạnh nước trong 
chai để tăng không khí trong nước, giúp giảm bớt mùi vị 
khó chịu.

Để bình nước mở nắp và phơi nắng hay làm nóng nước sẽ 
giảm khả năng khử trùng của các hóa chất. Khuyến khích 
người dân giữ nước trong đồ chứa có nắp đậy và tránh ánh 
nắng mặt trời.

Lời 
khuyên

Giải thích cho người dân về sản phẩm: Có dễ sử dụng không? 
Mùi vị như thế nào? Có cần thay bằng sản phẩm khác không?

Lời 
khuyên

Lời 
khuyên

Khử trùng bằng hóa chất có các ưu điểm và hạn chế sau:
▲ Dễ dùng và an toàn;
▲ Có tác dụng khử trùng trong một thời gian nhất định sau khi xử lý.
● Các hóa chất phải mua từ ngoài cộng đồng bảo đảm tiêu chuẩn; không 

thể làm bằng các vật liệu địa phương;
● Khử trùng bằng hóa chất không thể diệt hết các mầm bệnh. Nước cần 

được lọc thô trước khi khử trùng bằng hóa chất để loại hết các rủi ro.
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Lắng trong

Nếu nước có chất bùn thì cần có thời gian để xử lý hay dùng hóa chất để 
lắng bùn, phù sa và làm nước trong. Lọc thô bằng vải có hiệu quả hơn trong 
quá trình này.

Ghi chú: Nước được làm lắng trong không có nghĩa đã sạch. Cần phải 
khử trùng để loại bỏ các mầm bệnh. Làm nước bẩn lắng trong sẽ giúp quá 
trình khử trùng hiệu quả hơn. 
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> Phương pháp ba bình

Phương pháp ba bình giúp giảm bẩn và mầm bệnh bằng cách chứa 
nước trong nhiều bình để lắng bẩn và lấy nước trong hơn từ bình này 
sang bình khác theo thời gian.

> Sử dụng phương pháp ba bình như thế nào?

Phương pháp ba bình

Hằng ngày khi mang nước từ nguồn về nhà:
A. Uống nước ở bình 3;
B. Đổ nhẹ nhàng nước từ bình 2 sang bình 3;
C. Rửa sạch bình 2;
D. Đổ nhẹ nhàng nước từ bình 1 sang bình 2;
E. Rửa sạch bình 1;
F. Đổ nước mới lấy về nhà vào bình 1.
Nên để nước lắng bẩn trong một ngày và lặp lại quy trình đó.
Chỉ sử dụng nước từ bình 3. Nước lúc này đã được xử lý ít nhất hai 

ngày và chất lượng đã được cải thiện. Hằng ngày, các bình cần được rửa 
sạch và có thể khử trùng bằng nước sôi.

Nên dùng một ống để hút nước từ bình này sang bình khác tốt hơn là 
rót từ bình này sang bình khác.

Biện pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu được lọc thô bằng vải.Lời 
khuyên
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Phương pháp ba bình là phương pháp trung gian có thể sử 
dụng trong tình huống khẩn cấp trước khi có thể sử dụng 
các biện pháp khác hoặc khi chất lượng nguồn nước được 
cải thiện.

Trong tình huống khẩn cấp, người dân có thể không có đủ ba 
bình. Mặc dù phương pháp này sẽ kém hiệu quả nếu dùng ít 
bình hơn nhưng vẫn có thể sử dụng hai bình. Càng có nhiều 
thời gian để lắng chất bẩn càng dễ khử trùng các mầm bệnh.

Lời 
khuyên

Lời 
khuyên

Phương pháp ba bình có các ưu điểm và hạn chế sau:
▲ Giảm được nhiều chất bẩn và mầm bệnh trong nước;
▲ Kinh tế, dễ sử dụng và người dân có thể tiến hành với các vật liệu 

địa phương.
● Phương pháp này có thể làm giảm bớt mà không giảm hết mầm bệnh. 
Đun sôi, dùng hóa chất hay khử trùng bằng ánh nắng mặt trời vẫn cần 

được tiến hành để loại bỏ hết các mầm bệnh.
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> Lắng trong bằng hóa chất

Sử dụng hóa chất để tăng tốc độ loại bỏ chất bẩn khỏi nước.

Hai loại hóa chất để làm trong nước phổ thông mà Hiệp hội Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thường dùng là PUR (Purifier of 
Water) và Watermaker.

5g cho 20 lít nước 2,5g cho 10 lít nước 4g cho 10 lít nước 

Các hóa chất này rất có ích, đặc biệt để lắng trong và khử trùng nước khi 
xảy ra lũ lụt. Cả hai rất phù hợp khi sử dụng tại hộ gia đình nhưng không có 
nghĩa là chúng có chất lượng tốt hơn các loại hóa chất khác.

> Hóa chất làm lắng ra sao?
Các hóa chất này có hai hoạt chất: Một chất dính và làm các phần tử bẩn 

trong nước dính lại với nhau trở thành các khối lớn nặng và chìm xuống đáy.

Sau đó, hoạt chất thứ hai sẽ khử trùng nước đã được làm trong, tương tự 
như các hóa chất khử trùng đã được mô tả ở phần trước của cuốn sách này.
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> Nếu có cả hai tác dụng (lắng trong và khử trùng), 
tại sao chúng ta lại không thường sử dụng các hóa 
chất này?

Các hóa chất này đắt và sử dụng phức tạp hơn các biện pháp khác. 
Nếu nước (i) đủ trong hoặc hơi đục và (ii) có các hóa chất khử trùng sẵn có 
thì không nên dùng hóa chất lắng trong.

> Sử dụng hóa chất làm lắng như thế nào?

Nước từ nguồn Cặn lắng sau khi 
dùng hóa chất

Hoàn tất việc 
lắng trong

Đổ nước qua một 
miếng vải lọc sạch

Nước sạch

Nên sử dụng phương pháp lọc thô để tăng tác dụng.Lời 
khuyên

Sử dụng một gói hóa chất để trình diễn cho một nhóm nhỏ 
người dân cách hóa chất phản ứng khi cho vào nước. Bảo 
đảm nhóm ít người để tất cả người dân đều thông suốt.

Lời 
khuyên

Một gói PUR có thể xử lý 10 lít nước. Hóa chất Watermaker được đóng 
gói khác nhau có thể xử lý các khối lượng nước khác nhau. Đọc kỹ các hướng 
dẫn trước khi chia sẻ với người dân cách sử dụng.

Hóa chất lắng trong có các ưu điểm và hạn chế sau:
▲ Làm nước bẩn trở thành nước trong và sạch;
▲ Có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
● Hóa chất này rất phức tạp khi dùng, do đó cần nhiều tập huấn và 

hỗ trợ;
● Hóa chất này đắt hơn chất khử trùng thông thường và chỉ sử dụng khi 

nước đục phù sa hoặc không có hóa chất khác;
● Người dân sẽ cần nhiều thùng chứa nước để dùng hóa chất này đúng cách.
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Dụng cụ lọc
Các dụng cụ lọc nước loại bỏ các chất bẩn bằng phương pháp vật lý và chỉ 

cho phân tử nước đi qua. Nước đi qua các dụng cụ chứa cát hay gốm khiến 
các chất có hại bị giữ lại.

Dụng cụ lọc nước không thường được dùng trong tình huống khẩn cấp 
nên sẽ chỉ được giới thiệu ngắn gọn trong cuốn sách này. Các thông tin chi tiết 
phải xem ở các tài liệu khác.

> Lọc nước bằng gốm

Lọc nước bằng gốm (lọc nến) với bộ phận lọc 
làm bằng gốm, hình dáng như cây nến. Nước 
đổ vào một thùng và chảy chậm qua lọc nến 
xuống thùng khác.

Nến lọc cần được làm sạch bằng bàn chải khi bị 
tắc và nước chảy quá chậm.

Nếu có thể, hãy luộc nến lọc để diệt hết các 
mầm bệnh bám vào nến lọc.

Nến lọc cần được làm sạch bằng bàn chải khi bị 

Nếu có thể, hãy luộc nến lọc để diệt hết các 

Nước càng bẩn càng phải thường xuyên rửa 
nến lọc. Khi nến lọc bị bào quá mòn thì phải thay.

Lọc nến có ưu điểm và hạn chế sau:
▲ Đơn giản và an toàn;
▲ Nếu biết cách bảo dưỡng thì sẽ sử dụng được rất lâu.
● Đắt và dễ vỡ;
● Cần nhiều thời gian để lọc nước, nhất là khi nước bẩn;
● Không có tác dụng lâu dài, nước lọc phải được đậy kín để tránh nhiễm 

khuẩn trở lại;
● Cần rửa, bảo dưỡng thường xuyên và người dân cần được tập huấn 

nhiều hơn trước khi sử dụng.
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> Lọc nước bằng cát

Tiền xử lý/Tiền lọc bằng cát
Tiền xử lý hay tiền lọc bằng cát là phương 
pháp nhanh và đơn giản để giảm chất bẩn 
và làm cho việc khử trùng hiệu quả.
Đổ nước vào một thùng chứa cát và sỏi, cọ 
lỗ thoát hay van nước ở đáy để nước có thể 
chảy vào bình chứa.
Tiền lọc bằng cát có các ưu điểm và hạn 
chế sau:
▲ Đơn giản và nhanh;
▲ Hiệu quả trong việc loại bỏ chất bẩn và 
mầm bệnh;
▲ Chi phí thấp nếu cát và sỏi có sẵn ở cộng 
đồng.
● Cần có ba bình và một vòi nối dẫn nước.

Lọc cát sinh học
Mặc dù không được sử dụng trong tình 
huống khẩn cấp, nhưng lọc cát sinh học 
là phương pháp hiệu quả và lâu dài tại hộ 
gia đình. Lọc cát sinh học là phương pháp 
lọc nước qua cát và lớp màng sinh học phát 
triển ở trên mặt lớp cát. Bộ lọc cần được rửa 
sạch khi quá trình lọc trở nên kém hiệu quả.
Vì lớp màng sinh học cần thời gian để phát 
triển nên bộ lọc sẽ không đạt hiệu quả cao 
khi mới sử dụng hay sau mỗi lần rửa sạch.
Mặc dù phương pháp lọc cát sinh học dễ 
sử dụng nhưng khi được nhận bộ lọc này, 
người dân cần phải được tập huấn. Bạn 
có thể tìm trong các tài liệu tham khảo về 
hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống 
lọc này.

Cát

Sỏi
Vòi nối 

dẫn nước

Vòi nước

Tấm 
khuếch tán

Ống nhựa PVC

Tầng chứa nước 
tĩnh

Cát nhỏ

Cát to

Sỏi
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Lọc cát sinh học có các ưu điểm và hạn chế sau:
▲ Nếu bảo dưỡng tốt thì có thể sử dụng lâu dài.
● Cần nhiều thời gian để xử lý, nhất là nước bẩn;
● Không có tác dụng kéo dài, nước cần được đậy kín để tránh nhiễm khuẩn 
trở lại;
● Thiết bị cần được bảo dưỡng thường xuyên và đòi hỏi tập huấn cũng như 
theo dõi nhiều hơn.
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Dự trữ và sử dụng nước an toàn

Mọi tác dụng làm sạch nước sẽ trở nên vô nghĩa nếu nước 
không được dự trữ và dùng an toàn tại hộ gia đình.

Nhưng 
có vấn đề

Miệng thùng nhỏ thì khó nhiễm khuẩn 
nhưng khó rửa sạch thùng;

Miệng thùng rộng thì dễ nhiễm khuẩn 
nhưng dễ rửa sạch thùng.

Trong các tình huống khẩn cấp, người dân sử dụng thùng đựng nước có 
sẵn hoặc được cấp phát. Nên sử dụng những đồ đựng nước bạn có.

Khuyến khích người dân giữ đồ chứa nước sạch sẽ, đậy kín và ngoài tầm 
tay trẻ em. Tốt nhất là người dân dùng đồ lấy nước riêng, đồ chứa nước riêng.

Đối với đồ chứa nước có miệng hẹp thì nên rửa sạch thường xuyên bằng 
xà phòng, hay hóa chất khử trùng (nếu có thể) hoặc sỏi.
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Đối với đồ chứa nước miệng rộng, 
khuyến khích người dân đậy kín và có cách 
lấy nước mà không chạm tay vào nước. Có 
thể dùng đồ múc nước để tránh chạm tay 
vào nước hay vòi, ống lấy nước. Nên rửa 
sạch đồ chứa nước thường xuyên.

Sau khi chất lượng nước được cải 
thiện, cần có phong trào khuyến khích cách 
dùng và dự trữ nước an toàn cho sức khỏe 
người dân.

Khuyến khích người dân luôn rửa tay 
trước khi lấy nước. Cấp phát các hóa chất 
xử lý nước cũng là cơ hội tốt để cấp phát xà 
phòng hay phổ biến các thông điệp vệ sinh 
cá nhân tới người dân.
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Khuyến khích thực hành xử lý và và 
dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình

    > Tập huấn
Hóa chất không bao giờ được cấp 

phát mà không có tập huấn cho người dân. 
Trước khi cấp phát phải lập kế hoạch thực 
hiện tập huấn. Kiến nghị rằng tập huấn kỹ 
thuật phải kèm theo các hoạt động khuyến 
khích thực hành vệ sinh.

Các hướng dẫn sử dụng hóa chất có 
xu hướng được chuẩn hóa cho các gói 20 
lít hoặc 10 lít. Tuy nhiên, người dân có thể 
sẽ sử dụng các thùng đựng nước có kích 
thước khác nhau, ví dụ như 14 lít, thì cần 

hướng dẫn họ cách chia hóa chất khử trùng để họ có thể tự làm được.

Nếu người dân không quen sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt là 
hóa chất, thì phải trình diễn toàn bộ quy trình để họ quan sát và sẽ có thể 
làm theo.

Khi tập huấn, nên tiến hành khử trùng hay lọc nước ngay để có đủ thời 
gian và bạn có nước sạch để uống trước sự chứng kiến của người dân.

> Các hoạt động khuyến khích thực hành vệ sinh 
Chỉ phát hóa chất khử trùng đơn thuần không góp phần nâng cao sức 

khỏe người dân. Thu hút sự tham gia của người dân thực hiện các hoạt động 
xử lý và dự trữ nước an toàn là cách khiến họ thay đổi hành vi.

Ngược với những gì mọi người hay nghĩ, việc thay đổi thái độ nhiều khi 
cũng không tốn nhiều thời gian. Các thay đổi ngắn hạn có thể quan trọng ở 
vùng có nhiều rủi ro về sức khỏe. Nếu người dân nhận thấy họ đang phải đối 
mặt với rủi ro thì họ sẽ thay đổi thái độ nhanh chóng.
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Do vậy, nếu họ sẵn sàng thay đổi hành vi thì việc thay đổi sẽ diễn ra 
nhanh chóng. Ví dụ như cung cấp các thùng đựng nước để các gia đình có thể 
sử dụng ngay. Cần nhấn mạnh đến việc huy động đàn ông, phụ nữ và trẻ em 
thực hiện các hành động giảm rủi ro sức khỏe, có nghĩa là làm cho người dân 
thực thi các hành vi vệ sinh cá nhân hơn là đơn thuần nói đến nguyên nhân 
gây ra bệnh tật.

Trong tình huống khẩn cấp, 
nhân tố dẫn đến sự thay đổi hành vi 
là quan điểm về lợi ích của sức khỏe. 
Nhưng không phải lúc nào điều 
này cũng đúng. Điều quan trọng là 
xác định được các chuẩn văn hóa, 
truyền thống của cộng đồng có thể 
là các nhân tố bổ sung cho việc thay 
đổi hành vi. Ví dụ: người phụ nữ 
trong gia đình sẽ áp dụng một vài 
biện pháp xử lý nước nếu thấy hàng 
xóm đang làm.

Việc cung cấp các đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng là một động lực để người 
dân tham gia các hoạt động khuyến khích thực hành vệ sinh.

Có nhiều công cụ được sử dụng để khuyến khích thực hành vệ sinh trong 
các tình huống khẩn cấp.

Cấp phát hóa chất xử lý nước là một cơ hội tốt để cấp phát xà phòng cùng 
các hàng cứu trợ khác và để tuyên truyền các thông điệp sử dụng nước và dự 
trữ nước an toàn. Nếu không chia sẻ đủ thông tin cho người dân về lợi ích 
đối với sức khỏe của hàng cứu trợ sẽ làm mất cơ hội nâng cao sức khỏe và vệ 
sinh cá nhân.

Các bước cơ bản để tiến hành khuyến khích thực hành vệ sinh trong 
tình huống khẩn cấp
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1 Tiến hành các đánh giá tập trung vào nước, vệ sinh môi trường và vệ 

sinh cá nhân

Nước Vệ sinh Vệ sinh  
cá nhân

Nguồn nước
Nước và vận 

chuyển
Dự trữ Xử lý Sử dụng Nhà vệ sinh Rửa tay

1
Nguồn nước phải 
được sử dụng và 
bảo quản tốt.
2
Không có nguy 
cơ bị ảnh hưởng 
nhiễm khuẩn bởi 
nhà vệ sinh, nước 
thải, động vật hay 
các đồ vật rơi vào.

3
Nước để uống cần 
được lấy và mang 
về bằng đồ đựng 
sạch, tránh bị tay 
làm bẩn.
4
Nước phải được 
mang về bằng 
đồ đựng có nắp 
đậy kín.

5
Nước cần được trữ 
trong thùng sạch 
có nắp đậy và được 
rửa sạch.
6
Nước uống phải 
được trữ trong 
thùng riêng, cách 
xa các loại nước 
dành cho các hoạt 
động khác.

7
Quy trình xử lý 
nước phải được 
tiến hành tại nhà 
nếu nguồn nước 
không sạch và 
không được dự trữ 
an toàn.

8
Nước uống cần 
được sử dụng với 
gáo, đồ múc nước 
để tay không làm 
bẩn nước.

9
Nhà vệ sinh phải 
được sử dụng để 
tránh đi vệ sinh 
không đúng nơi 
quy định.
10
Nhà vệ sinh cần 
được làm xa 
nguồn nước, chỗ 
ở và cần cọ rửa 
sạch sẽ.
11
Thùng chứa phân 
nên được lấy hoặc 
thay khi gần đầy.

12
Nên có xà phòng 
hoặc tro và nước 
để rửa tay.
13
Người dân nên rửa 
tay vào các thời 
điểm cần thiết 
như trước khi ăn, 
uống, sau khi đi vệ 
sinh…

2 Lựa chọn nhóm đối tượng đích

Trong giai đoạn đầu của tình huống khẩn cấp, chúng ta thường tiến hành 
các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi mà không hướng tới nhóm đối tượng cụ 
thể. Nên xác định các nhóm đối tượng cụ thể để chúng ta có thể truyền thông 
điệp trực tiếp tới các nhóm đó, làm thay đổi hành vi của họ theo mục đích đã 
đặt ra.

Ví như: Trẻ em là người đi lấy nước và mang về nhà thì phải là nhóm được 
tuyên truyền các nội dung liên quan đến hành vi lấy và vận chuyển nước.

3 Phát triển thông điệp vệ sinh cá nhân

A. Thông điệp cần nêu một vài hành vi vệ sinh cá nhân, càng ít càng tốt. 
Nếu quá nhiều thông điệp sẽ có tác dụng ngược lại;

B. Trình bày các thông điệp tích cực và bằng cách hài hước nếu có thể;

C. Thông điệp khuyến khích vệ sinh cá nhân nên dùng từ ngữ đơn giản 
bằng ngôn ngữ của địa phương.

Nếu có thể, nên thử tập huấn với một nhóm đối tượng có cùng độ tuổi, 
cùng trình độ giáo dục và văn hóa mà các thông điệp hướng tới.
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4  Lựa chọn các phương pháp 
    truyền thông

Cần lựa chọn các phương pháp truyền 
thông dựa vào đặc điểm của nhóm đối tượng và 
nguồn tài liệu sẵn có. Trong tình huống khẩn cấp, 
phương tiện truyền thông đại chúng là công cụ 
thường được sử dụng để truyền tải nhanh chóng 
các thông tin đến người dân với chi phí thấp.

Người dân có thể tận dụng thời gian trong 
lúc chờ đợi cấp phát hàng cứu trợ - đó là cơ hội 
tốt để tuyên truyền các thông tin nhanh chóng 
đến nhiều người.

Sử dụng các điểm cấp phát để tiến hành các phương tiện truyền thông 
phổ biến như kịch, hát, múa rối và kể chuyện… (bao gồm cả nghệ thuật và các 
lời khuyên cụ thể) hay phương tiện truyền thông đại chúng như loa truyền 
thanh, tờ gấp, tờ rơi, bảng tin, tờ dán, áo phông…

Các thông điệp được truyền đi thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng được tăng cường bởi các hoạt động truyền thông mặt đối mặt trực tiếp 
tại cộng đồng. Hoạt động đến thăm hộ gia đình có thể được lồng ghép với các 
hoạt động cấp phát hàng cứu trợ phi lương thực.

Thăm hộ gia đình là một cơ hội tốt để khuyến khích vệ sinh cá nhân, 
để đánh giá môi trường sinh sống của hộ dân và điều chỉnh các thông điệp 
khuyến khích thực hành vệ sinh phù hợp với nhu cầu của hộ gia đình.

Một vài lời khuyên khi đi thăm hộ gia đình:

 Việc thăm hộ gia đình cần được xử lý nhẹ nhàng, linh hoạt. Trong tình 
huống khẩn cấp, một số hành vi cần phải được tôn trọng cho phù hợp với văn 
hóa, phong tục;

 Trung bình một tình nguyện viên có thể thăm 5 - 6 nhà trong một buổi 
làm việc (4 giờ);

 Các tài liệu tranh ảnh như tranh lật, áp phích, bộ ảnh hỗ trợ tốt và 
khuyến khích việc thảo luận;
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 Thời gian thăm hộ gia đình phải được lập kế hoạch tỉ mỉ và người 
dân phải được thông báo trước nếu có thể.

Trong tình huống khẩn cấp, người dân sẽ bận vì những mưu sinh cơ 
bản cấp bách.

> Giám sát
Chỉ một lần hướng dẫn sử dụng các biện pháp xử lý và dự trữ nước an 

toàn là không đủ. Các hoạt động tập huấn và giám sát tiếp theo phải được 
tiến hành sau lần tập huấn đầu tiên.

Những người thực hiện khuyến khích thực hành vệ sinh cần phải thấy 
được những thay đổi trong cộng đồng về các khía cạnh sau:

 Sự hài lòng của người dân về sản phẩm;

 Sử dụng sản phẩm đúng cách;

 Hành vi của người dân về vệ sinh cá nhân liên quan đến dùng nước 
và trữ nước.
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Hiệp Hội CHữ THập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ QuốC Tế
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

>  Cây quyết định về xử lý và dự trữ nước  
an toàn tại hộ gia đình

Có

Có

Có Có

Có

Có

Không

Không

Không

Không Không

Không

Khuyến khích dùng
và trữ nước an toàn

Nguồn nước bị ô nhiễm

Có sản phẩm từ bên ngoài trên thị trường hay từ các hoạt động ứng phó nhân đạo

Nước có phù sa không?Nước có phù sa không?

Khuyến khích lọc thô, ba 
bình hay phơi dưới ánh 
nắng mặt trời, trữ nước và 
dùng an toàn đến khi 
nguồn nước được cải 
thiện hay khi có biện 
pháp khác

Khuyến khích lọc thô, ba 
bình, sử dụng hóa chất 
hay lọc đơn giản và làm 
sạch thường xuyên. Cũng 
khuyến khích trữ và dùng 
nước an toàn

Có đủ củi đun hay nguồn nhiên liệu
nấu ăn có sẵn không?

Nước có đục không

Khuyến khích lọc thô, 
phơi dưới ánh nắng 

mặt trời, ba bình hay lọc 
đơn giản thường xuyên
làm sạch. Cũng khuyến 

khích trữ và dùng 
nước an toàn

Khuyến khích lọc đun sôi,
trữ và dùng nước an toàn.
Cũng khuyến khích trồng 
rừng và lấy củi đun hợp lý

Sử dụng hóa chất 
theo liều thường để 

khử trùng nước. 
Cũng khuyến khích 

trữ và dùng nước an toàn

Lọc thô nước và dùng liều
gấp đôi hóa chất khử trùng.

Cũng khuyến khích trữ
và dùng nước an toàn
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Gần một tỷ người trên thế 
giới không có nước uống an 
toàn. Bốn triệu người, đa số 
là trẻ em, chết hằng năm 
do thiếu nước sạch.
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HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Mười lăm năm qua, Hiệp hội Chữ thập đỏ và 
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giúp đỡ 9 triệu 
người thông qua chương trình nước sạch và vệ 
sinh. Các dự án đã được lập để giúp đỡ 14 triệu 
người đến năm 2015. 
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> Các tài liệu minh họa
Các tài liệu minh họa sau đây được thiết kế để sản xuất hàng loạt và 

phát cho tất cả người dân tham gia tập huấn và được nhận các phương 
pháp xử lý nước khác nhau, được mô tả chi tiết trong cuốn sách này.

> Phương pháp ba bình
Nước uống: Luôn lấy từ bình thứ 3 khi nước đã được trữ ít 

nhất hai ngày và có chất lượng tốt hơn. Thường xuyên rửa sạch 
bình và tiệt trùng bằng nước đun sôi.

a

b

c

Dùng một vòi mềm để hút nước từ bình này sang bình khác sẽ ít 
làm vẩn đục hơn là đổ nước từ bình này sang bình khác.



42

HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Mỗi ngày khi nước được lấy từ nguồn về

Đổ chậm hay hút nước từ bình 2 sang bình 3, 
rửa sạch bình 2

Đổ chậm hay hút nước từ bình 1 sang bình 2, 
rửa sạch bình 1

Lời khuyên: Phương pháp này 
có thể hiệu quả hơn nếu lọc thô 
bằng vải trước khi đổ nước từ 
bình này sang bình khác.

Đổ nước mới lấy về vào bình 1. Bạn có thể nên 
lọc thô bằng vải sạch
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Xử lý nước với dung dịch WaterGuard

Rửa sạch tay bằng 
xà phòng hoặc tro 

Nếu nước trong?

Nếu nước đục?

Đổ 1 nắp cho 20 lít nước và đậy nắp

Lọc nước bằng vải
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HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Chờ 30 phút Nước đã khử trùng 
và có thể uống được

Nước đã khử trùng 
và có thể uống được

Đổ 2 nắp cho 20 lít nước 
và đậy nắp

Chờ 30 phút
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Xử lý nước với viên Chlorine

Rửa sạch tay bằng 
xà phòng hoặc tro 

Nếu nước trong?

Nếu nước đục? 

Cho 1 viên vào bình 
và đậy nắp

Lọc nước bằng vải
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HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Chờ 30 phút Nước đã khử trùng 
và có thể uống được

Nước đã khử trùng 
và có thể uống được

Cho 2 viên vào bình 
và đậy nắp

Chờ 30 phút
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Xử lý nước với gói hóa chất Watermaker

Rửa tay bằng  xà phòng hoặc tro Đổ gói Watermaker vào xô

Khuấy đều trong 5 phút Chờ 15 phút
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HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Không uống nếu nước có 
màu vàng

Trữ nước trong bình 
có nắp đậy

Đổ nước đã được xử lý vào bình đựng 
qua một miếng vải lọc

Nước đã có thể uống được
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Xử lý nước với gói hóa chất PUR

Rửa tay bằng xà phòng hoặc tro Đổ gói PUR vào xô đựng 10 lít nước

Khuấy trong 5 phút và đợi trong 5 phút

5 phút 

Khuấy đều

Để yên

5 phút 

Nếu nước không sạch, khuấy 
lại đến khi váng bẩn nổi lên
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HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Đợi 20 phút Nước đã dùng được. Không uống nếu nước 
có màu vàng

20 phút 

Không uống nước 
có màu vàng

Nước đã 
khử trùng 

Đổ nước đã xử lý vào bình đựng qua 
một miếng vải lọc

Sử dụng miếng vải 
dày 100% sợi bông
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> Các tài liệu bổ sung

Household Water treatment Fact Sheet
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/facr-sheers-htm/

Household%20WT.htm 

Field Water Quality testing in Emergencies
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/fact-sheets-

htm/WQ%20in%20emergencies.htm

Hygiene Promotion
http://www.ifrc.org/what /health /water /hygiene.asp 

drinking Water Quality
http://www.who.int/water_sanitation_health /dwq/en/
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Hiệp Hội CHữ THập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ QuốC Tế
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

CáC nguyên tắC Cơ bản Của 
PHong trÀo CHữ tHậP đỏ vÀ  
trăng Lưỡi Liềm đỏ QuốC tế

nhân đạo
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc tế (Phong trào) ra đời 
từ mong muốn mang lại sự trợ giúp không 
phân biệt đối xử đối với những người bị 
thương trên chiến trường, nỗ lực sử dụng 
khả năng quốc tế và quốc gia của mình 
để ngăn ngừa và giảm bớt đau thương của 
nhân loại ở bất cứ  nơi nào có thể tìm thấy. 
Mục đích hoạt động của Phong trào là bảo 
vệ tính mạng và sức khoẻ, đảm bảo sự tôn 
trọng con người. Phong trào thúc đẩy sự 
hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, sự hợp 
tác và hoà bình bền vững giữa các dân tộc.

vô tư
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt quốc 
tịch, sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo, đẳng cấp 
và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực 
trong triển khai các hoạt động nhằm giảm 
nhẹ sự đau khổ của mọi cá nhân, theo nhu 
cầu của họ và ưu tiên trợ giúp những người 
bất hạnh nhất. 

trung lập
Để luôn có được sự tin tưởng của các 

bên, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi 
liềm đỏ quốc tế không đứng về phe nào 
trong các cuộc xung đột hoặc tham dự vào 
các cuộc tranh luận về chính trị, sắc tộc, 
tôn giáo hay hệ tư tưởng.
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Hiệp Hội CHữ THập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ QuốC Tế
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

độc lập
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi 

liềm đỏ quốc tế hoàn toàn độc lập. Các Hội 
Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ quốc 
gia trong khi trợ giúp cho Chính phủ về các 
hoạt động nhân đạo vừa phải tuân thủ luật 
pháp của Nhà nước mình, vừa phải luôn 
duy trì quyền tự chủ để có thể luôn luôn 
hành động phù hợp với các nguyên tắc của 
Phong trào.

tự nguyện
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi 

liềm đỏ quốc tế là phong trào trợ giúp tự 
nguyện, không xuất phát từ bất kỳ mong 
muốn kiếm lợi nào.

thống nhất
Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một 

Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. 
Các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm 
đỏ quốc gia này phải được mở rộng cho 
mọi người cùng tham gia. Hội thực thi sứ 
mệnh nhân đạo của mình trên phạm vi 
toàn lãnh thổ.

toàn cầu
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi 

liềm đỏ quốc tế có phạm vi toàn cầu, trong 
đó tất cả các Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng 
lưỡi liềm đỏ quốc gia có tư cách và vị thế 
bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm 
vụ một cách bình đẳng trong việc giúp đỡ 
lẫn nhau.
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Hiệp Hội CHữ THập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ QuốC Tế
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm 
đỏ quốc tế (Hiệp hội) là mạng lưới nhân đạo 
dựa vào tình nguyện viên lớn nhất thế giới. 
Cùng với 189 thành viên là Hội Chữ thập đỏ 
hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia trên 
toàn thế giới, hằng năm, Hiệp hội tiếp cận 
97 triệu người thông qua các chương trình 
phát triển và các dịch vụ dài hạn cũng như 
85 triệu người thông qua các chương trình 
ứng phó thảm họa và phục hồi ban đầu. 
Hiệp hội hành động trước, trong và sau thảm 
họa và triển khai các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe trong tình huống khẩn cấp để đáp ứng 
nhu cầu và cải thiện cuộc sống của những 
người dễ bị tổn thương. Hiệp hội làm việc 
với nguyên tắc vô tư không phân biệt quốc 
tịch, sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo, đẳng cấp 
và quan điểm chính trị.

Theo Chiến lược đến năm 2020 - Kế hoạch 
hành động của Hiệp hội nhằm giải quyết các 
thách thức phát triển và nhân đạo trọng yếu 
của thập kỷ này - Hiệp hội cam kết thực hiện 
phương châm “bảo vệ cuộc sống và thay đổi 
tư duy”.

Sức mạnh của Hiệp hội là mạng lưới tình 
nguyện viên, kỹ năng và năng lực dựa vào 
cộng đồng, sự độc lập và trung lập. Hiệp hội 
nỗ lực làm việc để cải thiện các tiêu chuẩn 
nhân đạo, cùng các đối tác triển khai các hoạt 
động phát triển và ứng phó thảm họa. Hiệp 
hội thuyết phục các nhà lãnh đạo để được 
hoạt động mọi lúc, mọi nơi vì lợi ích của 
những người dễ bị tổn thương.

Kết quả các hoạt động của Hiệp hội là tạo 
điều kiện xây dựng các cộng đồng an toàn và 
mạnh khỏe, giảm tính dễ bị tổn thương, tăng 
cường sự an toàn và thúc đẩy một nền văn 
hóa vì hòa bình trên toàn thế giới.

@ Hiệp Hội CHữ tHập đỏ và 
trăNg lưỡi liềM đỏ quốC tế

Bất kỳ phần nào của cuốn sách này đều có thể 
được đánh máy lại, sao chụp và dịch sang các 
ngôn ngữ khác hoặc áp dụng nhằm đáp ứng 
các nhu cầu của địa phương mà không cần có 
sự xin phép trước với Hiệp hội Chữ thập đỏ và 
Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nhưng cần cung cấp 
rõ nguồn tư liệu.
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Hiệp Hội CHữ THập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ QuốC Tế
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp
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HIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ
Xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình trong tình huống khẩn cấp
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