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KHẨN 

  Kính gửi:  

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Các trung tâm y tế/y tế dự phòng tuyến huyện; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã. 
 

Để thực hiện đúng việc quản lý chất thải đối với các trường hợp cách ly y 

tế tại nhà, nơi lưu trú và tại các cơ sở cách ly tập trung nhằm ngăn ngừa phát tán 

Covid -2019 từ chất thải ra môi trường và cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

thực hiện nghiêm những quy định sau: 

1. Đối với chất thải phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung: Thực hiện theo 

Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/ 02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể: 

- Phân loại chất thải: Hướng dẫn người được cách ly phân loại và thu gom 

riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất 

thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu vàng và biểu tượng cảnh báo chất 

thải chứa chất gây bệnh; đối với các rác thải sinh hoạt khác, thu gom vào các 

thùng đựng rác thải thông thường. 

- Thu gom, vận chuyển và xử lý: 

+ Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của 

người cách ly được thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm, cụ thể 

như sau: Túi đựng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng được 

đựng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu vàng và 

biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh phải được buộc kín miệng 

và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ hai, thu gom vào thùng đựng 

chất thải lây nhiễm. Thùng đựng chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp 

đậy kín, có lắp bánh xe và được vận chuyển về nơi lưu giữ tạm thời trong cơ sở 

cách ly ít nhất 2 lần/ngày. Chất thải lây nhiễm phải được vận chuyển đi xử lý 

ngay trong ngày. Các thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được khử khuẩn bằng 

dung dịch khử trùng có chứa 0,5% Clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng. 

+ Các chất thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển, xử lý như chất 

thải thông thường. 

Lưu ý: Hạn chế tối đa phát sinh chất thải sinh hoạt trong thời gian cách ly; 

đối với thức ăn thừa dạng lỏng và dễ phân hủy như cơm, canh… phải được thu 



gom riêng vào xô/chậu, không được đổ lẫn vào chất thải rắn sinh hoạt. Tăng 

cường tuyên truyền, hướng dẫn người cách ly giảm phát sinh chất thải rắn, tạo 

thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý. 

2. Đối với chất thải phát sinh trong trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu 

trú: Thực hiện theo Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. Cụ thể: 

 Hướng dẫn người được cách ly thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau 

mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải để gọn vào góc phòng của người 

được cách ly. Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu 

chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Hết thời 

gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc 

bệnh thì thu gom và xử lý như rác thải thông thường. 

3. Đối với chất thải phát sinh trong quá trình cách ly, điều trị bệnh nhân tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo mục “XỬ LÝ CHẤT THẢI” tại 

Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch 

số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

ThS. Nguyễn Việt Thắng, Phó TP Nghiệp vụ Y- Sở Y tế, số điện thoại 0912 

487670 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh;                  (để báo cáo) 

- Giám đốc Sở; 

- Cục Quản lý MTYT; 

- Sở TN&MT (để p/h); 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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