
 

Kính gửi: 

- Ủy ban Bầu cử tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Thực hiện Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về 

việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến dịch phức tạp, Sở Y tế 

hướng dẫn việc khử khuẩn, phòng hộ cá nhân và xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 

quá trình tổ chức bầu cử như sau: 

 1. Đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hóa chất, dung dịch 

sát khuẩn tay, phương tiện phòng hộ cá nhân (găng tay, khẩu trang, trang phục 

phòng hộ, kính chắn giọt bắn) để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho quá 

trình tổ chức bầu cử; chỉ đạo cơ quan y tế địa phương thực hiện phòng chống dịch 

COVID-19 trong quá trình tổ chức bầu cử theo quy định tại Văn bản số 

2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ. 

 2. Thực hiện khai báo y tế: Chỉ thực hiện khai báo y tế đối với những cử tri, 

thành viên ban tổ chức, ban bầu cử từ các tỉnh/thành khác về địa phương từ ngày 

10/5/2021 đến ngày bỏ phiếu; hình thức khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế và khai báo trực tiếp bằng giấy (Mẫu khai báo y tế hình thức trực tiếp 

bằng giấy đính kèm). 

  3. Khử khuẩn khu vực bầu cử, hòm phiếu 

 - Dung dịch khử khuẩn: Sử dụng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo 

hoạt tính để khử khuẩn khu vực bầu cử, hòm phiếu (Hướng dẫn cách pha tại Phụ 

lục 2). 

 - 01 ngày trước ngày bầu cử thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ 

phiếu (phòng họp, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, các đồ 

vật, sàn nhà, khu vệ sinh…);  

 - Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu 

vực bỏ phiếu và thùng đựng rác thải. 

 - Phun khử khuẩn hòm phiếu trước khi bỏ phiếu và sau khi hoàn thành việc 

bỏ phiếu tại địa điểm (phòng) bỏ phiếu, tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực 

hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là 

bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19. Đối với các trường hợp bỏ 
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phiếu lưu động tại nhà thì thực hiện phun khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận 

chuyển hòm phiếu đến nhà người cách ly khác để tiếp tục bỏ phiếu. 

 - Dụng cụ phun: Bình xịt/phun thông thường hoặc chuyên dụng tùy theo thực 

tế của từng địa điểm bầu cử. 

 4. Việc thực hiện xét nghiệm: Thực hiện xét nghiệm đối với các ứng viên, 

thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử, cán bộ phục vụ các điểm bầu cử khi đi từ các 

tỉnh/thành khác về từ ngày 10/5/2021 đến ngày bỏ phiếu. 

 5. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân:  

 - Đối với tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà: Các thành 

viên tổ bầu cử sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tối thiểu bao gồm găng tay, 

khẩu trang, trang phục phòng hộ. 

 - Đối với tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly 

xã hội hoặc phong tỏa, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân 

nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19: Các thành viên tổ bầu cử mặc đồ phòng 

hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn gọt bắn.  

 - Kiểm phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu cố định: Thành viên Tổ bầu cử/kiểm 

phiếu sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tối thiểu bao gồm găng tay, khẩu 

trang, trang phục phòng hộ. 

 - Kiểm phiếu đối với các hòm phiếu cho người đang thực hiện cách ly tại 

nhà, tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa, tại 

bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc 

Covid-19: Thành viên Tổ bầu cử/kiểm phiếu mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng 

tay, kính chắn gọt bắn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Q. Giám đốc Sở 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- TTYT huyện, TP, TX ; 

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Các phòng CM Sở;  

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Lương Tâm 
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Phụ lục 2: Hướng dẫn cách pha dung lịch khử khuẩn môi trường bằng 

Chlorine và hợp chất Chlorine  

Bảng 1. Lượng hóa chất chứa Clo để pha 10 lít dung dịch với các nồng độ 

Clo hoạt tính thường sử dụng trong vệ sinh bề mặt môi trường là  

Tên hóa chất (hàm 

lượng clo hoạt tính) 

Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung 

dịch có nồng độ clo hoạt tính Cách pha 

0,05% 0,25% 0,5% 1,25% 2,5% 

Cloramin B 25% 20g 100g 200g 500g 1000g Hòa tan hoàn toàn 

lượng hóa chất cần 

thiết cho vừa đủ 

với 10 lít nước 

sạch, ở nhiệt độ 

thường. 

Canxi HypoCloride 

70% 
7,2g 36g 72g 180g 360g 

Bột Natri Dichloro 

isocyanurate 60% 
8,4g 42g 84g 210g 420g 

 

- Các dung dịch khử khuẩn có Chlorine cần đạt nồng độ tối thiểu 0,05% 

(500 ppm) sau khi pha. Dung dịch pha 0,05% được sử dụng để khử nhiễm các bề 

mặt như sàn nhà, tường, trần nhà, bàn ghế... Với các phương tiện vận chuyển như 

xe cứu thương, cáng, vật dụng khác phải được phun khử khuẩn sau khi vận 

chuyển. 

- Lượng hóa chất chứa Clo cần để pha số lít dung dịch với nồng độ Clo 

hoạt tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau: 

Lượng hóa chất (gam) = 

Nồng độ clo hoạt tính của dung dịch 

cần pha (%) x số lít 
x 1.000 

Hàm lượng clo hoạt tính của hóa chất 

sử dụng (%) 

* Hàm lượng Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng luôn được nhà sản xuất 

ghi trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

Ví dụ: 

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Cloramin B 

25% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/25) x 1.000 = 200 gam. 

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Canxi 

hypocloride 70% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/70) x 1.000 = 72 gam. 

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Natri 

dichloroisocianurate 60% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/60) x 1.000 = 84 gam. 
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