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Khi có người mắc COVID-19 cách ly tại nhà, các chất thải cần được phân loại và xử lý 
đúng cách để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

1       HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI

•  Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của người F0 đang 
được quản lý tại nhà (bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ) và khẩu 
trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp 
xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ 
vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi, thùng đựng chất thải 
có chữ  “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

•  Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà 
có người F0: thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương 
để đưa đi xử lý theo quy định.

2       TỔ CHỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI

Địa phương bố trí người thu gom các túi, thùng đựng chất thải 
lây nhiễm của các trường hợp F0 được quản lý tại nhà để đưa đến 
nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp do địa 
phương lựa chọn để xử lý theo quy định.

Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải được buộc kín 
miệng túi, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không 
bị rơi, rò rỉ chất thải làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

(Theo Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế)

» Vệ sinh tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn có 
chứa ít nhất 60% cồn sau khi thu gom.

» Thùng 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 thông 
thường là Javel (pha theo hướng dẫn của nhả sản xuất).

* Lưu ý

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM

CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ 
LÂY NHIỄM


