
UBND TỈNH NINH BÌNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG  

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:            /CV-BCĐ 
V/v thực hiện một số biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong 

việc tang trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Ninh Bình, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

     - Các Sở: Y tế, Văn hoá thể thao và Tài nguyên môi trường; 

     - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

     - Các đơn vị trong ngành Y tế. 

 

Nhằm đảm bảo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong việc tang lễ trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh đề nghị các Sở: Văn hoá thể thao, Tài nguyên môi trường; UBND các 

huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc 

tang lễ trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tử vong 

1.1. Trường hợp người bệnh tử vong tại các cơ sở khám, chữa bệnh 

- Cở sở y tế nơi người bệnh tử vong xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi 

ngờ nhiễm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 

14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và 

kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển thi hài đến nơi hỏa táng hoặc mai táng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo công tác chuyên môn để đảm 

bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. 

* Nguyên tắc chung 

- Áp dụng triệt để các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa cách ly 

theo đường tiếp xúc và giọt bắn khi vận chuyển, xử lý thi hài. 

- Chỉ nhân viên y tế có nhiệm vụ, người nhà người bệnh đã được hướng 

dẫn quy trình phòng ngừa và được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá 

nhân phù hợp mới được tham gia xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ 

nhiễm SARS-CoV-2. 

- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, 

hỏa táng và mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- Chuyển những người bệnh cách ly khác trong buồng bệnh (nếu có) sang 

buồng cách ly khác trước khi thực hiện xử lý thi hài. 

- Thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phải được hỏa 

táng, chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng. 
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- Thi hài phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa táng hoặc mai 

táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong. 

- Tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng 

hoặc mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phải 

được xử lý như chất thải lây nhiễm. 

- Các bước vận chuyển, bảo quản và xử lý thi hài; phương tiện phòng hộ cá 

nhân, vệ sinh tay và thu gom chất thải; các bước tiến hành; khâm liệm tử thi; 

thăm viếng, xử lý tử thi người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 theo 

đúng hướng dẫn tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020. 

1.2. Trường hợp người tử vong tại các khu cách ly y tế tập trung 

 - Cán bộ quản lý khu cách ly y tế tập trung cần báo ngay với lãnh đạo Trung 

tâm Y tế huyện/thành phố trên địa bàn đến vận chuyển thi hài theo đúng hướng dẫn 

tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế. 

- Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố chủ động 

xây dựng quy trình, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, hóa chất khử khuẩn, …  

vận chuyển tử thi từ khu cách ly y tế tập trung đến nhà tang lễ của Bệnh 

viện/Trung tâm Y tế và thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 

5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020. Sau đó Thông báo với chính quyền địa phương 

để đảm bảo anh ninh trật tự, tìm nơi hỏa táng (hoặc thổ táng nếu không hỏa táng 

được) và liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 của tỉnh để vận chuyển thi hài đến 

nơi hỏa táng/mai táng. 

1.3. Trường hợp người tử vong tại cộng đồng 

- Ngay sau khi có người tử vong do nhiễm hoặc nghi nghiễm SARS-CoV- 2, 

hộ gia đình có người tử vong cần báo ngay cho Tổ trưởng dân phố/Thôn hoặc Tổ 

kiểm soát COVID-19 tại khu dân cư. Tiếp theo, Tổ trưởng dân phố/Thôn thông báo 

đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và cơ quan chức năng của địa phương. 

- Cơ quan chức năng địa phương chủ động xây dựng quy trình xử lý theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống COVID-19 về việc Ban hành hướng dẫn xử lý thi hài 

người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng 

(không tổ chức tang lễ tại gia đình). Việc vận chuyển thi hài đến nơi hỏa 

táng/mai táng do Trung tâm Cấp cứu 115 của tỉnh đảm nhận. 

- Đối với trường hợp người nhiễm hay nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tử 

vong ngoài địa bàn tỉnh Ninh Bình khuyến cáo thực hiện hỏa táng tại địa 

phương nơi người bệnh hoặc người dân tử vong, chỉ di chuyển tro cốt về an táng 

tại tỉnh Ninh Bình. 

2. Đối với người tử vong không do nhiễm SARS-CoV-2 

2.1. Trường hợp tử vong tại cơ sở y tế hoặc khu vực dân cư không bị 

phong tỏa, cách ly y tế 

Thực hiện tổ chức các hoạt động mai táng như đối với người chết do 

nguyên nhân thông thường quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 

26/5/2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và Quyết 

định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
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chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại 

lễ tang. 

Đảm bảo nguyên tắc: 

- Số lượng người tham dự lễ tang: hạn chế tối đa số người phục vụ, người 

đến viếng, tham dự lễ tang, an táng (sau đây gọi là người tham dự lễ tang), tránh 

tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban 

chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. 

- An toàn phòng chống dịch: Những người tham dự lễ tang và người nhà 

phải luôn TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC 5K của Bộ Y tế: đeo khẩu trang trong 

suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước 

sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo 

quy định. 

- Thực hiện rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ (để người chết trong nhà 

không quá 24 giờ). 

- Địa điểm tổ chức lễ tang: Đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, 

hạn chế sử dụng điều hòa. 

2.2. Trường hợp tử vong tại khu vực dân cư trong diện giãn cách xã hội 

do dịch bệnh Covid-19 (vùng cách ly y tế) 

- Thực hiện tổ chức các hoạt động mai táng như đối với người chết do 

nguyên nhân thông thường quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 

26/5/2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và Quyết 

định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 

chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại  

lễ tang và đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. 

- Đồng thời, tuân thủ quy định của các điểm chốt, trạm soát ra/ vào vùng cách 

ly theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19. 

- Thi hài từ các địa phương trong diện giãn cách xã hội (vùng cách ly y tế) 

do dịch COVID-19 cần được ưu tiên sắp xếp để hỏa táng (hoặc mai táng) nhanh 

nhất trong điều kiện thực tế có thể và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh để hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm.  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Sở Y tế 

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng các quy định. Chỉ đạo 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các 

đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong việc tang, kiểm tra giám sát việc thực hiện xử lý thi hài nhiễm 

SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh 

trong quá trình xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 kịp thời theo đúng quy định. 
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3.3. Sở Văn hóa 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện 

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang ban hành kèm theo Quyết 

định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia. 

3.4. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố  

Chỉ đạo triển khai tới các xã trên địa bàn: 

- Phổ biến, tuyên truyền việc triển khai hướng dẫn trên địa bàn. 

- Thành lập các đội xử lý thi hài nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 và 

cung cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng dẫn. 

- Chỉ đạo Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn thông báo ngay cho chính quyền 

địa phương khi có người tử vong do nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện tang lễ. 

- Hướng dẫn Ban quản lý Nghĩa trang tiếp nhận, thực hiện tốt việc mai táng 

theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn tại công văn này.   

3.5. Tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng hoặc Tổ dân phố/thôn 

Có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở để người dân không tập 

trung đông người tại cùng một địa điểm, thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 

mét giữa người với người. Tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch theo quy 

định như bắt buộc phải đeo khẩu trang, tang lễ trang bị đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn tay, thực hiện khử khuẩn tại nơi tổ chức tang lễ, địa điểm tập trung đông 

người hoặc khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 

phối hợp tổ chức triển khai./. 

(Xin gửi kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y 

tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ 

Y tế về Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và Quyết định số 2232/QĐ-

BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại  lễ tang và 

đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện, TP; 

- BCD PC Covid-19 ngành Y tế; 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. (BH/) 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Vũ Mạnh Dương 
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