
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

         Số:          /HD-STN&MT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Hà Nam, ngày         tháng        năm  

  

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh  

từ hộ gia đình có người nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

đinh chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 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 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của liên Bộ Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 

quản lý chất thải y tế; 

 Căn cứ Văn bản số 439/MT-YT ngày 03/8/2021 của Cục Quản lý môi 

trường y tế - Bộ Y tế về việc xử lý chất thải khu vực phong tỏa phòng, chống 

dịch Covid-19;  

 Căn cứ các Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 2743/BTNMT-

TCMT ngày 21/5/2021 về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế 

phát sinh do dịch bệnh Covid -19; số 4119/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2021 về 

việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19; số 

1336/BTNMT-TCMT ngày 15/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà; 

Thực hiện Văn bản số 618/VPUB-NN&TNMT ngày 18/3/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai hướng dẫn tạm thời về quản lý 

chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tạm thời việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ hộ gia đình có người nhiễm Covid-19 

cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau: 

1. Phân loại chất thải 

Tất cả các loại chất thải rắn phát sinh của người nhiễm Covid-19 đang 

cách ly, điều trị tại nhà được coi là chất thải lây nhiễm, phải được quản lý như 

chất thải lây nhiễm, phân loại riêng biệt với chất thải sinh hoạt của người không 

nhiễm Covid-19 trong hộ gia đình.  

2. Thu gom chất thải tại các hộ gia đình 

- Đặt thùng rác có nắp kín và mở bằng chân, có lót túi nilon bên trong ở 

phòng, nhà của người nhiễm Covid-19.  
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- Chất thải rắn phát sinh của người nhiễm Covid-19 phải được thu gom 

vào thùng đựng rác, sau đó xịt cồn 70 độ để khử khuẩn. Thu gom hằng ngày 

hoặc khi thùng rác đầy, khi lấy rác thải từ thùng rác phải buộc chặt miệng túi, 

các túi đựng chất thải phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 

SARS-CoV-2” và xịt cồn 70 độ để khử khuẩn trước khi đưa ra nơi tập kết để 

đơn vị vệ sinh môi trường hoặc Tổ Covid-19 cộng đồng thu gom, vận chuyển về 

điểm lưu giữ chất thải tạm thời tại địa phương. 

- Người thu gom chất thải phải đeo găng tay, khẩu trang y tế, thải bỏ găng 

tay ngay sau khi thu gom xong. 

 3. Vận chuyển chất thải  

- Vận chuyển chất thải từ người nhà có người mắc F0: 

+ Đơn vị thực hiện: Đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phối 

hợp với tổ Covid-19 công đồng được thành lập tại các xã, phường, thị trấn. 

+ Phương tiện vận chuyển: Xe thu gom rác, thùng đựng chất thải 240 

lít, 660 lít có nắp kín đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. 

+ Điểm tiếp nhận: Điểm lưu giữ chất thải lây nhiễm có sẵn tại các Trạm 

y tế xã, phường, thị trấn hoặc các khu lưu giữ tạm thời chất thải lây nhiễm do 

địa phương bố trí trên địa bàn. Điểm lưu giữ chất thải tạm thời nên bố trí tại 

vị trí cuối hướng gió, thuận tiện cho việc vận chuyển, có mái che kín xung 

quanh, đảm bảo không bị rơi vãi rò rỉ ra môi trường. 

- Vận chuyển chất thải từ các điểm lưu giữ tạm thời: 

+ Thực hiện vận chuyển thùng đựng từ các Trạm y tế xã, phường, thị 

trấn hoặc các khu lưu giữ tạm thời chất thải lây nhiễm do địa phương bố trí 

đến cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải 

nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép để xử lý. Thùng đựng chất thải 

phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT 

THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, 

thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không rò rỉ chất thải ra ngoài. 

Tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương (khối lượng chất thải, mức độ đáp ứng 

của hạ tầng lưu giữ lưu giữ Trạm y tế xã, phường, thị trấn, bố trí nhân lực thực 

hiện) để quy định tần suất thu gom phù hợp đảm bảo theo quy định. 

+ Các thùng đựng, phương tiện vận chuyển chất thải lây nhiễm phải được 

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 chất thải phải đeo khẩu 

trang và mặc đồ bảo hộ y tế  trong quá trình thu gom, vận chuyển; rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. 

4. Xử lý chất thải 

Chất thải lây nhiễm thu gom được xử lý bằng phương pháp thiêu hủy hoặc 

phương pháp hấp,...đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép (ưu tiên lựa 

chọn phương pháp thiêu hủy để xử lý triệt để chất thải lây nhiễm, hạn chế diện 

tích phải chôn lấp). 

Ưu tiên xử lý chất thải y tế tại các cơ sở xử lý chất thải y tế có khoảng 
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cách gần nhất để đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh đến 

cơ sở xử lý chất thải. 

Danh sách các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại có chức năng  xử lý chất thải y tế theo quy định được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp phép được tổng hợp, hướng dẫn tại Văn bản số 1373/STN&MT-

MT ngày 11/8/2021 về việc tiếp tục tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch 

bệnh Covid-19 (Có danh sách gửi kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở 

nêu trên xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế đảm 

bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. 

Trên đây là Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh 

từ hộ gia đình có người nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế để được hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện,thị xã,thành phố; 

- Lưu: VT, MT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 
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