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Số:            /UBND-TNMT 

V/v hướng dẫn phân loại, thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn của 

người nhiễm COVID-19 điều trị tại 
nhà trên địa bàn huyện Chiêm Hóa  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 3  năm 2022 

 

Kính gửi: 
 
 

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Y tế; 

Trung tâm Y tế huyện; 
- Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ môi 

trường Chiêm Hoá; 
- Công ty TNHH công nghệ môi trường Tâm Hà; 

- Công ty cổ phần Ngân Đức; 
- Tổ thu gom xã Kim Bình; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Văn bản số 614/UBND-KT ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tăng cường quản lý chất thải đối với trường hợp mắc COVID-19 quản 

lý tại nhà;  

Căn cứ Văn bản số 250/STNMT-BVMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 125-TB/HU ngày 28/02/2022 của Thường trực Huyện 
ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách  phòng chống dịch COVID-19. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện có số ca mắc 
mới tăng, huyện Chiêm Hóa đã thực hiện việc điều trị F0 tại các gia đình có đủ 

điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Để kiểm soát tốt công tác quản lý chất thải, 
đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn phát sinh của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà; đảm 

bảo an toàn cho người cách ly, nhân viên y tế, người tham gia quản lý chất thải; 
chủ động kiểm soát công tác xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh làm gia tăng khối lượng chất thải cần xử lý; có hình thức 
phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý phù hợp với điều kiện trong địa bàn huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

I. PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI   

1. Đối với khu vực có dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt tập trung  

1.1. Phân loại chất thải 
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- Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ khu vực/phòng cách ly, theo dõi, chăm 

sóc, điều trị người mắc COVID-19 đều được coi là chất thải lây nhiễm. 

- Chất thải rắn phát sinh 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 SARS-CoV2”. 

1.2. Thu gom chất thải 

- Người trực tiếp tham gia thu gom phải đeo khẩu trang y tế trong quá trình 

thu gom; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.  

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải của người mắc COVID-19 phải 

được buộc kín miệng túi, tiến hành khử trùng bằng dung dịch khử trùng có chứa 
0,5% clo hoạt tính, 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 SARS-CoV2”. Thùng thu gom phải có thành cứng, có 
nắp đậy kín, đảm bảo không bị phát tán, rò rỉ, chất thải ra ngoài, được đặt tại khu 

vực riêng biệt, tần suất thu gom tập trung tối thiểu 01 lần/ngày. 

1.3. Vận chuyển chất thải từ nhà có người mắc COVID-19 

Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV2 phải được vận chuyển để xử lý 

ngay trong ngày. 

- Đối với nhưng khu vực có đơn vị thu gom: 

+ Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn để tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Được thanh toán kinh phí thu gom, 
vận chuyển theo quy định của pháp luật.  

+ Phương tiện vận chuyển chất thải rắn của người mắc COVID-19 điều trị 
tại nhà phải được đựng vào các thùng chứa riêng, không để lẫn với chất thải rắn 

sinh hoạt khác; phương tiện vận chuyển (bao gồm các xe thu gom rác từ nhà và xe 
ô tô chuyên dụng vận chuyển) phải đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. 

+ Trước khi thu gom, vận chuyển, người thực hiện công tác thu gom phải 
phun khử trùng túi đựng chất thải lây nhiễm bằng dung dịch khử trùng có chứa 

0,5% clo hoạt tính. 

+ 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 SARS-CoV2”. Các 
thùng đựng và xe vận chuyển phải được phun khử khuẩn bằng dung dịch khử 

trùng có chứa 0,5% clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng. 

+ Người trực tiếp tham gia thu gom, vận chuyển phải đeo khẩu trang y tế 

trong quá trình thu gom; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa 
ít nhất 60% cồn. 
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- Đối với những nơi chưa có đơn vị thu gom rác: Ban Chỉ đạo phòng chống 

COVID-19 của các xã, thị trấn phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn hướng dẫn hộ 
gia đình có người nhiễm COVID-19 tự phân loại rác và xử lý bằng phương pháp 

thiêu đốt tại hố rác, lò đốt rác của hộ gia đình đối với rác thải sinh hoạt. Đối với 
rác thải y tế thu gom xử lý tại Trạm y tế xã hoặc khu xử lý tập trung rác thải y tế. 

1.4. Xử lý chất thải 

- Ưu tiên xử lý chất thải bằng lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp 
chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên 

địa bàn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường.  

- Trường hợp trên địa bàn không có đủ năng lực để xử lý chất thải bằng lò 
đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm thì xử lý bằng lò 

đốt chất thải sinh hoạt hoặc chôn lấp hợp vệ sinh; phải thực hiện đầy đủ các biện 
pháp khử trùng trong quá trình xử lý chất thải. 

- Cơ sở y tế có lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây 
nhiễm, cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt bằng lò đốt phải ưu tiên tiếp nhận và xử lý 

chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. Được thanh toán kinh 
phí xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với khu vực chưa có dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt tập 

trung  

2.1. Phân loại, thu gom chất thải của người mắc COVID-19: Thực hiện 

theo hướng dẫn tại mục 1, mục 2 phần I của Văn bản này. 

2.2. Xử lý chất thải 

- Xử lý tại chỗ bằng hình thức: Hộ gia đình có người nhiễm COVID-19 tại 
các xã, khu dân cư nhỏ lẻ các gia đình tự phân loại rác ngay tại nguồn và xử lý 

bằng phương pháp đốt tại hố rác, lò đốt rác của hộ gia đình hoặc chôn lấp đảm bảo 
theo quy định. 

- Người trực tiếp tham gia thu gom, xử lý phải đeo khẩu trang y tế trong quá 
trình thu gom; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 

60% cồn. Nghiêm cấm hành vi vứt chất thải của người mắc COVID-19 ra môi 
trường. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên địa 
bàn huyện. 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế của 

các đơn vị trên địa bàn huyện trong quá trình hành nghề vận chuyển xử lý chất thải 
đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế để nắm bắt, cập nhật diễn biến tình hình dịch 
bệnh để kịp thời có phương án ứng phó các vấn đề môi trường phát sinh do dịch 
bệnh trên địa bàn huyện, huy động các đơn vị, cơ sở tham gia thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình có F0 điều 
trị tại nhà thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo 

đúng quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế có lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp 

chất thải lây nhiễm ưu tiên tiếp nhận chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 
điều trị tại nhà để xử lý. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

trong công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của người 
nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn 
kinh phí thực hiện đảm bảo theo quy định; hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết 

toán nguồn kinh phí được cấp đúng quy định của pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ vào điều kiện của địa phương lập phương án cụ thể và chỉ đạo thực 
hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm 

COVID-19 điều trị tại nhà theo định hướng sau: 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của các xã, thị trấn, Trạm Y 

tế xã, thị trấn chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác phân loại, thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên địa bàn 

quản lý. 

- Xác định cụ thể các vị trí có đủ điều kiện cách xa khu dân cư, nguồn nước 

để thu gom, xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. 

- Giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của các xã, thị trấn phối 

hợp với các Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố rà soát, cung cấp đầy đủ túi, thùng 
đựng chất thải lây nhiễm, dung dịch khử trùng theo đúng quy định cho các hộ gia 
đình có người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà; phối hợp với đơn vị thu gom vận 

chuyển, cơ sở xử lý lập danh mục và bổ sung, cung cấp thiết bị thu gom, bảo hộ 
lao động cần thiết cho lực lượng thu gom và các vật tư cần thiết khác để đáp ứng 

quy trình thu gom, vận chuyển theo quy định, đảm bảo an toàn cho người trực tiếp 
tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý và cộng đồng dân cư.  
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- Phối hợp đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Trạm Y tế và 

các Trưởng thôn, tổ dân phố xác định địa điểm và thực hiện thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. 

- Rà soát, đề nghị cấp bổ sung về kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã, thị trấn. 

 5. Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường Chiêm Hoá; Công 

ty TNHH công nghệ môi trường Tâm Hà; Công ty cổ phần Ngân Đức; Tổ thu 
gom xã Kim Bình 

Thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện phải thực hiện 
nghiêm ngặt một số nội dung sau: 

- Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình có người 
nhiễm Covid -19 (F0) phải được thực hiện thu gom, vận chuyển riêng và thực hiện 

phun khử trùng rác thải và túi đựng rác thải lây nhiễm bằng dung dịch khử khuẩn 
có chứa 0,5% clo hoạt tính trước khi vận chuyển. 

- Lực lượng trực tiếp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các gia đình 
có người nhiễm Covid -19 (F0) phải được trang bị đồ bảo hộ cần thiết, phải đeo 

găng tay, khẩu trang y tế, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa 
ít nhất 70% cồn đảm bảo hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm Covid -19. 

- Việc vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các gia đình có người nhiễm Covid -

19 (F0) phải được phun dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 70% cồn đảm bảo hạn 
chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm Covid -19 khi vận chuyển đi xử lý. 

- Việc xử lý ưu tiên xử lý rác thải bằng phương pháp thiêu hủy để xử lý triệt 
để chất thải lây nhiễm hạn chế chôn lấp trực tiếp. 

- Bố trí nhân công, thiết bị thu gom, bảo hộ lao động cần thiết cho người thu 
gom và các vật tư cần thiết khác để đáp ứng quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo quy định, đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia thu gom, vận chuyển, 
xử lý. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản này./. 

   

Nơi nhận:    
- Như trên; 
- TT Huyện ủy;                  
- TT HĐND huyện; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 
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