
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /HD-STNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
Hải Dương, ngày      tháng     năm 2021

HƯỚNG DẪN
Về việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong thời gian cách ly tại nhà, 
nơi cư trú cho bệnh nhân mắc Covid-19 (F0) và người tiếp xúc gần với ca 

bệnh (F1) trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 
31/12/2015 của liên Bộ Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
quản lý chất thải y tế;

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”;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 2743/BTNMT-
TCMT ngày 21/5/2021 về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế 
phát sinh do dịch bệnh Covid – 19; số 4119/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2021 về 
việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 439/MT-YT ngày 03/8/2021 của Cục Quản lý môi 
trường y tế - Bộ Y tế về việc xử lý chất thải khu vực phong tỏa phòng, chống 
dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 3292/TB-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về 
quản lý, xử lý chất thải y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Hướng dẫn số 3636/HD-SYT ngày 13/11/2021 của Sở Y tế 
Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) 
và Hướng dẫn số 4320/HD-SYT ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hướng dẫn tạm 
thời quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà, nơi cứ trú.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung trong việc quản 
lý, xử lý chất thải phát sinh trong thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú cho bệnh 
nhân mắc Covid-19 (F0) và người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) phù hợp với 
điều kiện của tỉnh, cụ thể như sau:
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I. QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÁT SINH ĐỐI VỚI F0, F1 CÁCH LY, 
ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ

1. Về xử lý nước thải phát sinh.

Cụ thể nước thải phát sinh từ nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, giặt giũ quần 
áo, nước rửa vệ sinh cá nhân:

- Kiểm tra đường thoát nước thải của gia đình, đảm bảo đường dẫn nước 
thải có nắp che đậy kín; toàn bộ nước thải của gia đình phải được thu vào hố ga 
(nếu không có hố ga cần bố trí ngay 01 hố ga tạm thời hoặc có thể sử dụng 
thùng nhựa, can nhựa) để khử trùng, khử khuẩn trước khi thoát, thải nước thải 
ra môi trường.

- Thực hiện khử trùng, khử khuẩn nước thải tại rãnh thoát, hố ga, điểm xả 
nước thải ra môi trường bằng vôi bột, hóa chất khử trùng với tần suất từ tối thiểu 
02 lần/ngày vào các thời gian tắm rửa, vệ sinh cá nhân của người cách ly.

2. Về việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải rắn phát sinh.

- Chuẩn bị túi nilon, thùng chứa rác thải: túi nilon phải đảm bảo không bị 
thủng, rách và có nhiều kích thước khác nhau phù hợp cho việc chứa từng loại 
chất thải; thùng chứa phải đảm bảo kín, có nắp đậy khít, không thấm nước, 
không dễ vỡ, chịu va đập, ít bám bụi bẩn, dễ vệ sinh trong ngoài, tiện lợi cho 
việc bỏ rác thải vào trong và lấy rác thải đưa đi xử lý (nên sử dụng thùng chứa 
rác thải chuyên dụng, thùng bằng nhựa dày, bền chắc). 

- Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải, có nắp đậy, mở bằng đạp

chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi 
miệng, rác thải sinh hoạt có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 
SARS - CoV-2”. Trước khi mang rác sinh hoạt của người cách ly ra ngoài thì 
phải được khử khuẩn bên ngoài túi, để nơi quy định.

Dung tích thùng chứa rác thải: tùy vào số lượng người cách ly y tế tại nhà 
mà chuẩn bị các thùng chứa rác thải có dung tích phù hợp:

+ Nếu chỉ có 1 người x 1,0 kg/người/ngày x 10 ngày = 10 kg. Nên sử dụng 
thùng chứa có dung tích khoảng 30 lít.

+ Tương tự nếu có 2 người, 3 người, 4 người thì nên sử dụng loại thùng 
chứa có dung tích khoảng 60 lít, 90 lít, 120 lít.

- Đối với chất thải có nguy cơ chứa SARS - CoV- 2: 
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+ Chất thải phát sinh từ phòng cách ly tại nhà, nơi cư trú, như: khẩu trang, 
khăn giấy lau mũi miệng, găng tay, các đồ dùng 1 lần,... thải bỏ của người cách 
ly phải bỏ vào túi nilon – xịt cồn 70 độ để khử trùng – buộc chặt miệng túi – rồi 
bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi nilon màu vàng, có nắp đậy kín đặt ở 
trong phòng của người cách ly.

+ Trong thời gian cách ly phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng 
dẫn. Phải phun khử trùng toàn bộ trang thiết bị, vật dụng trong phòng cách ly 
theo quy định và thu gom tất cả các loại chất thải từ phòng cách ly của người 
mắc/nghi mắc COVID-19 để vận chuyển, xử lý như đối với chất thải lây nhiễm.

+ Hết thời gian cách ly, nếu người cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi 
ngờ mắc COVID-19/hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS - CoV- 2 thì 
thu gom túi đựng chất thải và xử lý như chất thải thông thường.

+ Chính quyền địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh, số lượng người 
cách ly, điều trị tại nhà, nơi cư trú lên phương án bố trí các địa điểm tập trung 
chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 cho phù hợp để thuận tiện cho việc thu 
gom, vận chuyển mang đi xử lý.

Lưu ý:

- Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tối thiểu 02 lần/ngày tại các vị trí: sàn 
nhà, sàn khu vực vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc: bàn ghế, thành 
giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, thùng chứa rác thải, bồn cầu, lavabo, 
vòi nước,...

- Phải làm sạch bề mặt đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử khuẩn. 
Người chăm sóc trẻ phải được hướng dẫn thực hiện và đeo khẩu trang, găng tay 
khi thực hiện làm sạch khử khuẩn bề mặt môi trường.

- Dung dịch làm sạch và khử trùng bằng chất tẩy rửa thông thường và cồn 
70 độ. Thường xuyên sử dụng cồn 70 độ để lau các bề mặt các thiết bị điện, điện 
tử như công tác đèn, điều khiển ti vi, điện thoại. Trước khi lau, tắt nguồn điện.

- Với đồ dùng, quần áo của người cách ly, giặt riêng quần áo của người 
cách ly, tốt nhất là giặt ngay trong phòng. Trước khi giặt, người giặt phải ngâm 
vải quần áo với xà phòng tối thiểu 20 phút và phơi quần áo tại nơi riêng.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, ban liên quan và 
UBND xã, phường, thị trấn:
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- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất thải, vệ sinh môi 
trường cho người được cách ly tại nhà, người nhà và các đối tượng liên quan 
biết và thực hiện; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở hộ gia đình có người cách ly tại 
nhà thực hiện thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-
19 theo đúng Hướng dẫn; xử lý chất thải phát sinh của người mắc/nghi mắc 
COVID-19 đối với trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú để vận chuyển, xử lý 
theo quy định.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản 
lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại các hộ 
gia đình theo nội dung hướng dẫn tại các Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 
05/8/2020; các Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân 
COVID-19 tại cộng đồng; Công văn số 439/MT-YT ngày 03/8/2021; Công văn 
số 3292/TB-UBND ngày 08/9/2021; Hướng dẫn số 3636/HD-SYT ngày 
13/11/2021; Hướng dẫn số 4320/HD-SYT ngày 30/12/2021.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải y 
tế trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3059/UBND-VP ngày 21/8/2020 “V/v chỉ 
định đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” để thu 
gom xử lý chất thải kịp thời. Chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho việc 
vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
quản lý; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ, bổ sung khi kinh phí phát sinh vượt 
khả năng của địa phương; thực hiện nghiệm thu và thanh toán kinh phí cho các 
đơn vị xử lý chất thải đối với khối lượng đã hoàn thành nghiệm thu theo quy 
định.

2. Đối với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải:

Thực hiện theo nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 
3059/UBND-VP ngày 21/8/2020 “V/v chỉ định đơn vị vận chuyển, xử lý chất 
thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2” và văn bản số 1665/STNMT-CCBVMT 
ngày 17/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”, cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên phương tiện thông tin đại 
chúng, lập Kế hoạch chuẩn bị dự phòng trang thiết bị kiểm soát an toàn, phương 
tiện vận chuyển, kế hoạch vận hành xử lý để chủ động trong việc tiếp nhận 
chuyển giao, xử lý chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly y tế tập 
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trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương theo tình hình dịch bệnh.

- Quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-
CoV-2 đảm bảo các quy chuẩn về bảo vệ môi trường và an toàn phòng dịch theo 
đúng yêu cầu kỹ thuật được hướng dẫn tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG 
ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 (có bản sao 
gửi kèm) và các quy định về quản lý, xử lý chất thải nguy hại theo Giấy phép xử 
lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp 
thời về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để B/c);
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh (để B/c);
- Sở Y tế; TT&TT (để biết);
- Lãnh đạo Sở (để B/c);
- UBND các huyện/thị xã/thành phố (để T/H);
- TTYT huyện, thành phố, thị xã (để thực hiện);
- Công ty CP CNMT An Sinh (để thực hiện);
- Công ty TNHH SX DVTM Môi Trường Xanh 
(để thực hiện);
- Lưu: VT, CCBVMT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Dũng
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