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Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND huyện, thành phố Tuyên Quang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2583/UBND-
TNMT ngày 28/7/2021 về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh 
Covid-19; Văn bản 4332/UBND-THVX ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý 
chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”; Quyết định số 

2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS–COV-2 tại cộng đồng; Văn bản 
878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y 

tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid–19; Văn bản số 
2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng 

cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19. 

Ngày 09/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 
464/STNMT-CCBVMT về việc tăng cường một số biện pháp quản lý chất thải 

để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo xử lý kịp thời chất thải phát sinh trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn tăng cường công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát 

sinh tại các khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc 
hoặc nghi ngờ mắc COVID-19; khu cách ly tập trung; khu dân cư cách ly y tế; 

các điểm chốt phòng dịch COVID-19 như sau: 

1. Tại các khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị 

người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 

1.1. Đối với chất thải rắn 
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Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng cách ly, khám, theo dõi, 

chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 đều được coi là chất 
thải lây nhiễm và phải được thu gom, vận chuyển, xử lý như đối với chất thải y 

tế nguy hại, cụ thể: 

(1) Phân loại chất thải 

Chất thải rắn phát sinh (bao gồm: đồ vải, quần áo thải bỏ của bệnh nhân, 
khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người tham gia công tác theo dõi, 

chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19...) phải được phân 
loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có 

biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán 
nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA COVID-19”. 

(2) Thu gom chất thải 

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa COVID-19 phải 
được buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, 

buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên 
ngoài thùng có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh, có dán nhãn 

“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA COVID-19”. Thùng thu gom phải có 
thành cứng, có bánh xe đẩy và được lưu giữ tạm thời tại khu vực riêng biệt, tối 

thiểu 01 lần/ngày được thu gom về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên cơ sở 
y tế. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo  

không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải ra ngoài. 

(3) Vận chuyển chất thải 

Vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa COVID-19 để xử lý ngay trong 
ngày tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải 

nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế bằng xe chuyên dụng hoặc các phương 
tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thùng đựng chất thải phải 
có thành cứng chịu được va đập, nắp thùng luôn được đậy kín, đảm bảo không bị 

rơi hoặc rò rỉ chất thải ra ngoài, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ 
NGUY CƠ CHỨA COVID-19”. 

(4) Xử lý chất thải 

Ưu tiên xử lý chất thải tại cơ sở y tế ngay trong ngày bằng lò đốt chất thải 

rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác 
đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường. 

Lưu ý: Thùng, dụng cụ đựng chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 phải 

được vệ sinh và khử khuẩn ngay sau khi sử dụng bằng dung dịch khử khuẩn có 
chứa 0,5% Clo hoạt tính. 

1.2. Đối với nước thải 

Nước thải y tế phát sinh phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của cơ sở y tế và tăng cường xử lý khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm 
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bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) 

trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Tại các khu vực cách ly tập trung 

- Chất thải rắn phát sinh từ khu vực cách ly (như khẩu trang, khăn giấy lau 
mũi miệng, trang phục phòng hộ cá nhân... ; trừ rác thải sinh hoạt khu vực nhà 

bếp, khuôn viên khu cách ly... chưa có sự tiếp xúc có khả năng nhiễm SARS-
CoV-2) được coi là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo hướng dẫn tại mục 1.1. 

- Rác thải sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc có khả năng nhiễm COVID-19 

được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định về quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt. Rác thải sinh hoạt là thực phẩm thừa phải được phân loại và đưa vào bể 

chứa, sau đó dùng chế phẩm sinh học để xử lý. Trước khi đưa rác thải lên xe vận 
chuyển để đưa đi xử lý phải thực hiện phun khử trùng. Trường hợp xử lý rác thải 
bằng phương pháp chôn lấp, phải rắc vôi bột và phủ một lớp đất hoặc cát dày 

20cm lên trên. 

- Nước thải phát sinh từ khu cách ly tập trung phải được xử lý qua bể hoặc 

thiết bị khử trùng trước khi xả thải ra môi trường. 

- Phải bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ khử khuẩn, vệ sinh tay, thu gom 

chất thải đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 13/02/2020 
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Văn bản số 878/SYT-NVYD ngày 14/05/2021 của Sở 

Y tế Tuyên Quang. 

3. Tại khu dân cư cách ly y tế 

- Chất thải phát sinh tại khu dân cư cách ly y tế (như khẩu trang, khăn giấy 
lau mũi miệng của người được cách ly...) phải được thu gom vào túi đựng chất 

thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng, buộc chặt miệng túi, bỏ vào thùng đựng 
chất thải có lót túi, có nắp đậy kín tại nhà. Thực hiện thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn tại mục 1.1. 

- Những người tham gia xử lý, khâm niệm, vận chuyển, hỏa táng, mai táng 
thi hải; khử khuẩn và xử lý môi trường luôn mang theo phương tiện bảo vệ cá 

nhân và thực hành mặc vào, thảo bỏ phương tiện bảo vệ các nhân theo đúng quy 
định. 

- Thu gom toàn bộ rác thải bao gồm đồ vải, vật dụng cá nhân cần thải bỏ 
của người tử vong, phương tiện bảo vệ cá nhân và các chất thải phát sinh trong 

quá trình xử lý thi hài. Rác thải được thu gom vào túi mầu vàng đầu tiên và buộc 
chặt miệng túi. Sau đó cho túi thứ nhất vào túi mầu vàng thứ hai, tiếp tục buộc 

chặt miệng túi. Bên ngoài túi mầu vàng thứ hải phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ 
NGUY CƠ CHỨA COVID-19” và đưa đi xử lý theo hướng dẫn tại mục 1.1. 

- Rác thải sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc có khả năng nhiễm COVID-19 
được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Bộ Y tế. 
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4. Tại các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 

- Chất thải phát sinh (như khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay,...) tại các 
điểm chốt được thu gom vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử 

trùng, buộc chặt miệng túi, bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, có nắp đậy 
kín. Thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý cùng rác thải sinh hoạt của địa 

phương nơi đặt chốt. 

Trên đây là hướng dẫn công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 
Trong trường hợp việc xử lý chất thải vượt quá khả năng của địa phương, đề 

nghị các cơ quan liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để phối hợp 
trong công tác xử lý./. 
  

                               

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch,  
   bệnh Covid-19 tỉnh (báo cáo);  
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch  
  COVID-19 tỉnh Tuyên Quang (báo cáo); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Các Phó Giám đốc Sở;  
- Lưu: VT, Phòng MTN (H26). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC      

 

 

 

Phạm Đình Tứ 
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