
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  621 /UBND-VX 

V/v thực hiện Công văn 1560/BYT-MT 

của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời khử 

trùng và xử lý môi trường khu vực có 

bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng 

       Lai Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

 

     Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện 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 khu vực có bệnh nhân Covid-

19 tại cộng đồng;   

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện việc khử trùng và xử lý môi trường khu 

vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 

(sao gửi kèm theo Văn bản số 1560/BYT-MT). Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V1, V2; 

- Lưu: VT, TH5, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

Lê Trọng Quảng 

 

 



BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số: 1560/BYT-MT 

V/v hướng dẫn tạm thời khử 

trùng và xử lý môi trường khu 

vực có bệnh nhân  

COVID-19 tại cộng đồng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 

(COVID-19) trên Thế giới và tại Việt Nam có diễn biến phức tạp. Đến ngày 

23/3/2020, đã có 19 tỉnh, thành phố trên cả nước có người mắc COVID-19.  

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, Bộ Y tế xây 

dựng Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân 

COVID-19 tại cộng đồng (Hướng dẫn gửi kèm theo). 

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường theo 

Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
Như kính gửi; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để p/h); 

- Các Vụ, Cục, TTrB, VPB (để t/h); 

- Các SYT tỉnh, TP (để t/h); 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Khử trùng và xử lý môi trường  

khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng 

(Kèm theo công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/03/2020 của Bộ Y tế) 

 

1. Mục đích 

 Ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng. 

2. Nguyên tắc thực hiện 

 -Việc khử trùng và xử lý môi trường phải được thực hiện sớm sau khi phát 

hiện có ca bệnh nhân COVID-19 đầu tiên. 

 - Phải làm sạch bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử trùng. 

 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo cho những người tham 

gia khử trùng và xử lý môi trường. 

3. Các khu vực cần tiến hành khử trùng và xử lý môi trường 

- Trong nhà/phòng ở/căn hộ của bệnh nhân COVID-19; 

- Khu vực liền kề xung quanh nhà/phòng ở/căn hộ của bệnh nhân, gồm:  

+ Tường bên ngoài của nhà/phòng ở/căn hộ của bệnh nhân và các căn 

hộ/phòng liền kề; 

+ Hàng lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ... đối với nhà 

chung cư, tập thể, kí túc xá, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly tập trung. 

 + Tường, sân vườn, vỉa hè, đường đi, lối đi chung… đối với nhà riêng liền 

kề xung quanh. 

4. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất  

 - Phương tiện làm sạch, khử trùng: thùng/xô, giẻ lau, cây lau sàn, bình/máy 

phun khử trùng… 

 - Túi, thùng dựng chất thải lây nhiễm có màu vàng. 

 - Phương tiện bảo vệ cá nhân:  

 Khẩu trang y tế bảo vệ đường mũi, miệng. 

 Kính bảo hộ che mắt tránh văng, bắn vào niêm mạc mắt.  

 Quần áo phòng dịch tránh phơi nhiễm với nước, dịch. 

 Găng tay cao su dày. 

 Ủng hoặc bao che giày chống thấm. 

 - Hóa chất, dung dịch khử trùng: Hóa chất khử trùng có chứa Clo; Cồn 70 

độ; Xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. 



 5. Các biện pháp thực hiện  

5.1. Khu vực trong nhà /phòng ở/căn hộ của bệnh nhân COVID-19 và 

trong nhà các phòng ở/căn hộ liền kề xung quanh 

a) Làm sạch và khử trùng 

Áp dụng quy trình lau 2 xô: một xô nước sạch, một xô dung dịch khử trùng 

chứa 0,05 - 0,1% Clo hoạt tính. Mỗi lần lau dùng một khăn sạch, không giặt lại 

khăn trong các xô, mỗi khăn lau không quá 20 m2. 

- Lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc (bàn, ghế, thành giường, tủ quần 

áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước, kệ/tủ bếp, tường nhà, cửa 

sổ, cửa ra vào…): 

+ Dùng khăn lau thấm nước sạch lau sạch các bề mặt cần lau.  

+ Dùng khăn lau thấm dung dịch khử trùng lau các bề mặt cần lau theo 

nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. 

- Lau nền nhà (phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, khu bếp, nhà vệ sinh, 

phòng bếp, cầu thang, ban công,…): 

+ Lau bằng nước sạch trước. Nếu nền nhà có rác thì vừa lau sàn vừa dồn 

rác lại. 

+ Lau khử trùng sau: dùng cây lau nhà thấm dung dịch khử trùng để lau từ 

nơi sạch đến nơi bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. 

Chú ý: 

+ Sử dụng cồn 70 độ để lau bề mặt các thiết bị điện, điện tử như công tắc 

đèn, điều khiển, tivi, điện thoại…Trước khi lau phải tắt nguồn điện. 

+ Khi xô nước hoặc xô dung dịch lau bẩn, cần phải thay nước hoặc dung 

dịch khử trùng mới. 

b) Thu gom rác thải 

- Tất cả các loại rác thải phát sinh của nhà bệnh nhân COVID-19 phải 

được coi là chất thải lây nhiễm. Rác thải được thu gom vào túi màu vàng, buộc 

chặt miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi. 

Các túi màu vàng đều phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 

SARS-CoV-2”. 

c) Xử lý đồ dùng vật dụng cá nhân sử dụng lại (quần áo, chăn màn, bát đũa, 

cốc chén…) của bệnh nhân COVID-19 

- Đồ vải như quần áo, chăn màn, ga gối của bệnh nhân COVID-19 đã sử 

dụng cần được ngâm ngập hoàn toàn dung dịch khử trùng chứa 0,05% Clo hoạt 

tính trong thời gian tối thiểu 20 phút trước khi giặt sạch. 

- Đồ dùng đựng thức ăn, nước uống của bệnh nhân phải được ngâm ngập 

hoàn toàn trong dung dịch khử trùng chứa 0,05% Clo hoạt tính trong thời gian từ 

10 - 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch (trong trường hợp không có hóa chất 

khử trùng thì có thể đun sôi trong 10 – 15 phút). 



5.2. Khu vực bên ngoài nhà/phòng ở/căn hộ của bệnh nhân COVID-19 

và bên ngoài các phòng ở/căn hộ/nhà liền kề xung quanh   

5.2.1. Hóa chất sử dụng: Sử dụng dung dịch khử trùng có chứa 0,1 % Clo 

hoạt tính.  

5.2.2. Tiến hành phun đều lên bề mặt được khử trùng với liều lượng 0,3-0,5 

lít/m2 tại các vị trí sau: 

a) Nếu nơi ở của người bệnh là nhà chung cư, tập thể, kí túc xá, khách sạn, 

nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly tập trung…:  

- Phun tường bên ngoài của:  

+ Phòng ở/căn hộ của bệnh nhân. 

+ Các căn hộ/phòng liền kế với phòng ở/căn hộ của bệnh nhân.  

- Phun các khu vực sử dụng chung gồm:  

+ Hành lang, lối đi chung cùng tầng hoặc cùng dãy với phòng ở/căn hộ của 

bệnh nhân. 

+ Cầu thang bộ, thang máy, sảnh chờ của tòa nhà. 

+ Các khu vực sử dụng chung khác của tòa nhà. 

b) Nếu nơi ở của bệnh nhân là nhà riêng:  

- Đối với nhà bệnh nhân: 

+ Phun tường bên ngoài, mặt ngoài cửa sổ, cửa ra vào của nhà bệnh nhân. 

+ Phun toàn bộ sân, vườn, nhà bếp, không gian chung của nhà bệnh nhân 

(nếu có); 

- Đối với nhà liền kề xung quanh với nhà bệnh nhân: 

+ Phun tường bên ngoài, mặt ngoài cửa sổ, cửa ra vào. 

+ Phun sân, vườn, nhà bếp, khu vực chung (nếu có); 

+ Phun vỉa hè, đường đi, lối đi chung của nhà bệnh nhân với các nhà liền 

kề xung quanh. 

- Phun các khu vực công cộng tiếp giáp với nhà bệnh nhân (nếu có) như 

sân chơi, khu tập thể dục thể thao ngoài trời… 

Chú ý: 

- Sau khi phun các khu vực sử dụng chung, yêu cầu cư dân/người lưu trú 

không đi lại trong vòng 30 phút để đảm bảo hiệu quả khử trùng. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp xúc của bệnh nhân với môi trường tại 

nơi ở, nơi cư trú để điều chỉnh, bổ sung vị trí phun khử khuẩn cho phù hợp. 

6. Hoàn thành công tác khử trùng, xử lý môi trường 

- Thu gom các túi đựng chất thải lây nhiễm, phương tiện bảo vệ cá nhân đã 

sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm và đưa đi xử lý theo quy định. 



- Vệ sinh tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn có 

chứa ít nhất 60% cồn ngay sau khi kết thúc công việc khử trùng, xử lý môi 

trường. 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố. 

- Chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi 

trường tại các khu vực có bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. 

- Hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho việc khử trùng, xử lý môi trường. 

7.2. Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương tổ chức thực hiện việc khử 

trùng, xử lý môi trường. 

- Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải lây nhiễm kịp thời theo đúng quy định. 

7.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành 

phố 

- Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị y tế tuyến quận, huyện thực hiện 

việc khử trùng, xử lý môi trường tại các khu vực có bệnh nhân COVID-19 trên 

địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử trùng, xử lý môi trường. 

7.4. Trung tâm y tế cấp huyện:  

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất. 

- Tiến hành thực hiện khử trùng, xử lý môi trường. 

- Thu gom các túi đựng chất thải lây nhiễm, phương tiện bảo vệ cá nhân đã 

sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. 

7.5. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bệnh nhân COVID-19:  

- Chỉ đạo Ban Quản lý/Người quản lý khu chung cư, kí túc xá, khách sạn, 

nhà nghỉ, nhà trọ… nơi có bệnh nhân COVID-19 tổ chức khoanh vùng, chuẩn bị 

địa điểm để thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện khử trùng, xử lý môi 

trường. 

7.6. Ban Quản lý/Người quản lý khu chung cư, kí túc xá, khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà trọ  

- Thông báo cho người dân, người lưu trú biết để phối hợp thực hiện việc 

khử trùng, xử lý môi trường. 

- Phối hợp với đơn vị y tế để thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường. 

- Liên hệ với đơn vị môi trường để vận chuyển xử lý chất thải lây nhiễm 

ngay trong ngày. 



7.7. Cơ sở cách ly tập trung 

- Thông báo cho những người được cách ly biết để phối hợp thực hiện việc 

khử trùng, xử lý môi trường. 

- Tổ chức khoanh vùng, chuẩn bị địa điểm để thực hiện việc khử trùng, xử 

lý môi trường. 

- Phối hợp với đơn vị y tế để thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường. 

- Thu dọn, làm sạch đồ dùng vật dụng cá nhân và quản lý tài sản của bệnh 

nhân COVID-19 (nếu có). 

- Liên hệ với đơn vị môi trường để vận chuyển xử lý chất thải lây nhiễm 

ngay trong ngày. 

7.8. Người nhà bệnh nhân COVID-19: Phối hợp với cán bộ y tế trong việc 

thu dọn, làm sạch đồ dùng vật dụng cá nhân và quản lý tài sản. 
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