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UBND TỈNH TRÀ VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /HD-STNMT 

 

     Trà Vinh, ngày         tháng       năm 2021 

 
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Việc quản lý chất thải đối với các trường hợp cách ly y tế 
 F1, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ 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 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 Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”; 

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm 
thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân 

COVID-19; 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương hướng dẫn 

xử lý chất thải đối với các trường hợp cách ly F1, điều trị F0 tại nhà theo Công 
văn số 6107/UBND-KGVX ngày 17/11/2021.  

Căn cứ theo các hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
bệnh và Bộ Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tạm thời việc quản lý 

chất thải đối với các trường hợp cách ly y tế F1, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau: 

I. Phạm vi áp dụng 

Hướng dẫn tạm thời này để hướng dẫn việc phân loại, thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải phát sinh đối với các trường hợp cách ly y tế F1, điều trị F0 tại 
nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

II. Nguyên tắc thực hiện  

Việc xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 phải đảm bảo tuân 
thủ đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG và các 
quy định về quản lý chất thải khác. 

III. Quản lý chất thải đối với trường hợp cách ly y tế F1 và điều trị F0 
tại nhà  

1. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị: 
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1.1. Trước cửa nhà: có thùng hoặc túi màu vàng có biểu tượng chất thải 
lây nhiễm, có nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARSCoV-2” để 

đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ và chất thải y tế 
lây nhiễm của F1, F0. 

1.2. Trong phòng cách ly:  

- Đối với F1: phải có 02 loại thùng rác hoặc 02 loại túi chứa rác: Thùng 

hoặc túi màu vàng đựng chất thải y tế lây nhiễm, có nhãn “CHẤT THẢI CÓ 
NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Thùng hoặc túi màu xanh để đựng chất 
thải sinh hoạt khác (chất thải không lây nhiễm). 

- Đối với F0: chỉ có 01 loại thùng hoặc túi đựng chất thải màu vàng để 
đựng toàn bộ chất thải phát sinh, có nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ 

CHỨA SARS-CoV-2”. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh tình hình phát sinh F1 và F0 tăng 

nhiều và phân tán ở từng ấp, khóm của các địa phương nên khả năng đáp ứng 
thùng rác có thể không đảm bảo đủ về số lượng và chủng loại. Do đó, đề nghị 

phải bố trí các túi chứa rác màu vàng, màu xanh đủ số lượng để chứa lượng rác 
phát sinh trong thời gian cách ly hoặc thời gian điều trị. 

2. Phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải: 

2.1. Phân loại: (áp dụng tại phòng cách ly của F1 hoặc F0) 

- Đối với F1: chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng phải được 
bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng 
túi, tiếp tục bỏ vào thùng hoặc túi lớn màu vàng để đựng chất thải lây nhiễm. 

Bên ngoài thùng hoặc túi lớn màu vàng có nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ 
CHỨA SARS-CoV-2” . Thùng màu xanh chứa: các loại chất thải còn lại (chất 

thải không lây nhiễm). 

- Đối với F0: toàn bộ chất thải phát sinh từ phòng của F0 phải được phân 

loại là chất thải y tế lây nhiễm, phải được bỏ vào túi đựng chất thải màu vàng, 
sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, tiếp tục bỏ vào thùng 

hoặc túi lớn. Bên ngoài thùng hoặc túi lớn màu vàng có nhãn “CHẤT THẢI 
CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. 

2.2. Thu gom: (áp dụng đối với người nhà của F1 hoặc F0) 

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải lây nhiễm phải buộc kín miệng túi 

và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó 
bỏ vào thùng hoặc túi lớn màu vàng thu gom chất thải lây nhiễm.  

- Các chất thải khác không lây nhiễm thực hiện thu gom và xử lý theo chất 
thải sinh hoạt thông thường, thu gom vào thùng hoặc túi lớn màu xanh. 

Lưu ý: Các thùng hoặc túi đựng chất thải phải được thu gom riêng. Trong 

quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín hoặc túi lớn phải được 
buộc kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. Trường hợp người cách 

ly (F1) xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét 
nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì tất cả chất thải tại phòng cách ly của 
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người này phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Sau đó phải 
thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của ngành y tế. 

2.3. Vận chuyển, xử lý chất thải:  

- UBND cấp huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương bố trí 

thùng hoặc túi chứa rác đủ số lượng và quy định tần suất thu gom đối với chất 
thải y tế lây nhiễm đựng trong thùng hoặc túi màu vàng (2-3 lần trong thời gian 

cách ly hoặc điều trị), đối với chất thải sinh hoạt đựng trong thùng hoặc túi màu 
xanh (thu gom hàng ngày); phân công người chịu trách nhiệm thu gom, phương 
tiện vận chuyển, biện pháp xử lý chất thải của người cách ly bảo đảm yêu cầu. 

- UBND cấp xã tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của F1, F0 tại nhà 
để chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định, cụ thể: 

+ Chất thải y tế lây nhiễm (chất thải chứa trong thùng hoặc túi màu vàng): 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm để vận 

chuyển, xử lý (Hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 01 đơn vị có chức năng 
là: Công ty TNHH MTV môi trường Trà Vinh - địa chỉ: ấp Tà Les, xã Thanh 

Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). 

+ Chất thải sinh hoạt thông thường (Chất thải chứa trong thùng hoặc túi 

màu xanh): chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt 
thông thường trên địa bàn cấp huyện xử lý. 

IV. Trách nhiệm thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải: 

- Người F1 và người F0: phải tự phân loại chất thải tại phòng cách ly của 

mình. 

- Người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà với người F1 hoặc F0: thu 

gom chất thải từ phòng cách ly của F1 hoặc F0. 

- Cán bộ y tế: hướng dẫn người F1 hoặc F0; người chăm sóc, hỗ trợ và 

người ở cùng nhà với F1 hoặc F0 phân loại, thu gom chất thải. 

- UBND cấp xã tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm của 

F1 và F0; chất thải sinh hoạt thông thường của F1 để chuyển giao cho đơn vị 
chức năng xử lý. 

- Đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm có trách nhiệm tiếp 
nhận chất thải y tế lây nhiễm, vận chuyển và xử lý. Việc giao nhận chất thải phải 

có sổ nhật ký ghi chép khối lượng và các chứng từ có liên quan. Việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý phải đảm bảo tần suất, không để chất thải ùn ứ tại điểm 

phát sinh lâu ngày và phải theo quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.  

- Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thông thường: 
phải tăng cường tần suất thu gom, vận chuyển không để chất thải sinh hoạt ùn ứ 

lâu ngày, đặc biệt tại các khu vực nhà của F1 và F0. 

Trên đây là Hướng dẫn tạm thời việc quản lý chất thải đối với các trường 

hợp cách ly y tế F1, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, phối hợp thực hiện.  
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Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các 
kiến nghị, đề xuất khác liên quan đến nội dung Hướng dẫn tạm thời này, các đơn 

vị, địa phương phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý, kịp thời điều 
chỉnh cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (p/h); 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (p/h); 
- Công an tỉnh (p/h); 
- BQL KKT (p/h); 
- UBND các huyện, TX, TP (p/h); 
- BLĐ Sở (b/c); 
- Phòng TNMT các huyện, TX, TP; 
- Công ty TNHH MTV MTTV (t/h); 
- Trang TTĐT Sở TNMT; 
- Lưu: VT, MT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T17:37:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Quốc Tuấn<nqtuan.qlbvmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T21:07:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T21:08:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T21:08:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-22T21:08:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




