
 

    Kính gửi: 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện. 
 

UBND huyện nhận được Văn bản số 1885/STNMT-MTBĐ ngày 

19/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình về việc thu gom, xử 

lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.  

Để đảm bảo an toàn trong việc thu gom, xử lý chất thải trong phòng, 

chống dịch Covid-19, UBND huyện hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau: 

1. Đối với các khu vực, phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều 

trị người mắc Covid-19 trong cơ sở y tế 

- Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng khám cách ly, khám, 

theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở 

y tế được coi là chất thải lây nhiễm phải được thu gom, quản lý như đối với chất 

thải y tế nguy hại và được thu gom, phân loại theo hướng dẫn tại mục 1 phần b 

của hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 

05/8/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Thông tư liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về việc quản lý chất thải y tế và Thông tư số 

36/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 

chất thải nguy hại. 

- Nước thải 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 bảo 

đạt QCVN 28:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 

trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Đối với khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung 

- Toàn bộ chất thải rắn có tiếp xúc với người cách ly được coi là chất thải 

lây nhiễm và được phân loại theo mục 3 phần B của hướng dẫn ban hành kèm 

theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo quốc 
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gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải 

và vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19”. 

- Đối với chất thải rắn chưa có sự tiếp xúc với người cách ly, không có 

khả năng nhiễm SARS-CoV-2 được thu gom, xử lý ngay trong ngày cùng với 

rác thải sinh hoạt của địa phương. Trước khi đưa lên xe vận chuyển để đưa đi xử 

lý phải thực hiện phun khử trùng. 

- Bố trí bể hoặc thiết bị khử trùng để xử lý nước thải từ khu vực cách ly 

tập trung trước khi thải ra môi trường. 

3. Tại khu vực phong toả, phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

Thực hiện phân loại, thu gom chất thải phát sinh tại khu phong toả, nhà, 

phòng cách ly theo hướng dẫn tại Văn bản số 439/MT-YT ngày 03/8/2021 của 

Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế. Các chất thải không có sự tiếp xúc với 

người cách ly, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 được thu gom, xử lý 

cùng với chất thải sinh hoạt của địa phương. Thực hiện phun khử trùng toàn bộ 

chất thải trước khi vận chuyển đi xử lý. 

4. Tại khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng 

Toàn bộ rác thải phát sinh của bệnh nhân Covid-19 phải được coi là chất 

thải lây nhiễm và được phân loại, thu gom, xử lý theo hướng dẫn tại Văn bản 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 bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng. 

5. Vận chuyển, xử lý chất thải 

5.1. Đối với chất thải lây nhiễm có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 

- Vận chuyển: Sử dụng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện đã được cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận để vận chuyển chất thải lây nhiễm có nguy cơ 

chứa SARS-CoV-2 từ các khu vực trên đến nơi xử lý ngay trong ngày. Thùng 

đựng chất thải trên xe phải có thành cứng chịu được va đập, có nắp đậy kín đảm 

bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải, bên ngoài có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ 

NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; 

- Xử lý: Ưu tiên thực hiện xử lý chất thải lây nhiễm tại cơ sở xử lý chất 

thải y tế nguy hại tập trung theo mô hình cụm của Kế hoạch số 103/KH-UBND 

ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trường hợp các cơ sở xử lý theo mô hình 

cụm không đảm bảo đủ năng lực xử lý thì liên hệ với các đơn vị có chức năng 

xử lý chất thải y tế nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép 

(danh sách đơn vị xử lý theo Văn bản số 1749/STNMT-MT ngày 05/8/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường). 
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5.2. Đối với chất thải không có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 

Đối với các chất thải sinh hoạt không có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát 

sinh từ các khu vực nêu trên được thu gom, xử lý cùng rác thải sinh hoạt của địa 

phương. Trước khi đưa lên xe vận chuyển đi xử lý phải thực hiện phun khử 

trùng. Trường hợp chất thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp thì 

phải được phun khử trùng, rắc vôi bột và phủ 01 lớp đất hoặc cát dày tối thiểu 

20cm lên trên bề mặt khu vực chôn lấp rác. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm các nội dung trên./. 

(Gửi kèm Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Văn bản số 1560/BYT-MT ngày 

25/3/2020 của Bộ Y tế, Văn bản số 439/MT-YT ngày 03/8/2021 của Cục Quản lý 

môi trường y tế - Bộ Y tế, Văn bản số 1749/STNMT-MT ngày 05/8/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 

Ngô Hùng Khánh 
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