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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý chất thải Y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở Y tế 

 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định 

về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 20/2021/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;  

Theo đề nghị của Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Quy định quản lý chất thải Y tế trong phạm vi khuôn viên 

cơ sở Y tế. 

Điều 2. Quy định quản lý chất thải Y tế áp dụng cho tất cả các đơn vị của 

toàn Trung tâm, Cán bộ viên chức, học sinh, bệnh nhân,… có liên quan đến việc 

khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 522/QĐ-YTNH ngày 

29/11/2018 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quy định quản lý chất thải Y tế 

theo Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản 

lý chất thải Y tế. 

Điều 4. Trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (VBĐT); 

- Lưu: VT, KSNK. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ĐỊNH  

VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ  

TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ 
      

  

I. PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI 

 1. Chất thải y tế nguy hại: gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại 

không lây nhiễm 

2. Chất thải lây nhiễm:  

a. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: là kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc 

nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng 

trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã 

qua sử dụng thải bỏ có dính, chứa máu của cơ thể hoặc vi sinh vật gây bệnh. 

b. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, 

các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh 

vật gây bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; 

chất thải lây nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẩu thuật, thủ thuật y 

khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh). 

c. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ 

đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng 

xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên; các chất thải phát sinh từ 

buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người 

bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B. 

d. Chất thải giải phẫu: bao gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ, xác động 

vật thí nghiệm. 

 3. Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

a. Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải 

nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất; 

b. Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại 

trên bao bì từ nhà sản xuất, dược phẩm hết hạn sử dụng; 

c. Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá 

chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản 

xuất; 

d. Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thuỷ ngân, cadimi 

(Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ; 

đ. Dung dịch rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị xét nghiệm, phân tích 

và các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; 

e. Chất thải y tế khác có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng CTNH 

hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất. 

4. Chất thải thông thường: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của 

nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, khách đến làm việc 

và các chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế (trừ chất thải sinh hoạt phát sinh từ 

khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiễm);    



b. Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

c. Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất 

không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ 

nhà sản xuất; 

d. Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực; 

đ. Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy 

hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; 

e. Chất thải lây nhiễm sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường; 

f. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, tro, xỉ từ lò đốt chất thải rắn y tế 

không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; 

g. Chất thải khác phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc danh mục chất thải nguy 

hại hoặc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt 

ngưỡng chất thải nguy hại (vật tư y tế hết hạn sử dụng...); 

h. Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục 

đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy định này. 

5. Khí thải: bao gồm khí thải phát sinh từ phòng xét nghiệm tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền qua đường không khí; khí thải từ phòng 

xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên. 

6. Chất thải lỏng không nguy hại: bao gồm dung dịch thuốc, hoá chất thải 

bỏ không thuộc nhóm gây độc tế bào, không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất, 

không chứa yếu tố nguy hại vượt ngưỡng, không chứa vi sinh vật gây bệnh. 

7. Nước thải y tế: bao gồm nước thải phát sinh từ hoạt động chuyên môn 

trong cơ sở y tế. Trường hợp nước thải sinh hoạt thải chung vào hệ thống thu gom 

nước thải y tế thì được quản lý như nước thải y tế.   

II. BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI 

- Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ và có 

kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa 

- Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có tên loại chất thải lưu chứa 

và biểu tượng theo quy định (phụ lục 02 đính kèm). 

- Màu sắc: vàng; đen; trắng và xanh.  

- Phải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau 

khi đã được làm sạch và khử khuẩn.  

- Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải có thành, đáy cứng, kháng thủng, miệng 

thùng dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đổ, rơi vãi chất thải ra bên ngoài.  

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống được 

sự xâm nhập của các loài động vật; 

- Làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng 

chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn; 

- Lưu chứa chất thải nguy hại dạng lỏng phải có nắp đậy kín chống bay hơi, tràn đổ; 

- Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế xử lý bằng phương pháp đốt thì không sử 

dụng vật liệu bao bì chất thải làm bằng nhựa PVC. 

III. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI 

 1. Phân loại: 

Nguyên tắc phân loại chất thải y tế: 



- Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời 

điểm phát sinh; 

- Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào bao bì, dụng cụ thiết bị lưu 

chứa chất thải theo quy định. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả 

năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể 

được phân loại chung (trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn); 

- Chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất thải đó phải 

thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý 

theo tính chất của chất thải sau xử lý. 

2. Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải: 

- Tại khoa, phòng, bộ phận bố trí vị trí phù hợp, an toàn; 

- Phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải. 

3. Phân loại chất thải lây nhiễm: 

- Chất thải sắc nhọn: Phân loại vào thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu 

vàng. 

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Phân loại vào thùng có lót túi và có màu 

vàng. 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Phân loại vào thùng có lót túi và có màu 

vàng. 

- Chất thải giải phẫu: Phân loại vào 02 lần túi hoặc thùng có lót túi và có màu 

vàng. 

- Chất thải lây nhiễm dạng lỏng: Phân loại vào túi kín hoặc dụng cụ lưu chứa 

chất lỏng có nắp đậy kín. 

4. Phân loại chât thải nguy hại không lây nhiễm:  
- Phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, 

thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa 

đối với các chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, 

tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp; 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng 

hoặc thùng có lót túi và có màu đen;  

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong dụng cụ lưu chứa 

chất lỏng có nắp đậy kín, có mã, tên loại chất thải lưu chứa. 

5. Phân loại chất thải rắn thông thường: 

- Loại không sử dụng để tái chế: phân loại vào túi hoặc thùng hoặc thùng có 

lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng; 

- Loại sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và 

có màu trắng. 

6. Phân loại thải lỏng không nguy hại:  
Phân loại vào dụng cụ đựng chất thải lỏng có nắp đậy kín, có tên loại chất 

thải lưu chứa. 

IV. THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ 

1. Thu gom chất thải lây nhiễm 

- Luồng đi và thời điểm thu gom:  

+ Từ nơi phát sinh chất thải đến nơi tập trung tạm thời tại đơn vị: Theo lối đi 

2 bên của đơn vị vào khoảng thời gian 6h-6h30 hoặc 16h-16h30 hằng ngày tùy 

thuộc vào lượng chất thải phát sinh trong ngày. 



+ Từ nơi lưu giữ tạm thời tại đơn vị đến nơi xử lý: Ra vào từ cổng số 3, thời 

gian thỏa thuận với đơn vị thu gom vận chuyển nhưng phải theo đúng quy định. 

- Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá 

trình thu gom;  

- Thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong 

cơ sở y tế tối thiểu 1 lần/ngày. Đối với các đơn vị có lượng chất thải lây nhiễm 

phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất tối thiểu đối với chất thải lây nhiễm sắc nhọn 

là một lần một tháng. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, 

thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín;  

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, trước khi thu gom, túi đựng chất thải 

phải buộc kín miệng và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc 

kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT 

THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”;   

- Chất thải lây nhiễm dạng lỏng thu gom vào hệ thống thu gom nước thải y tế 

của đơn vị và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế. 

2. Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm: 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu 

giữ chất thải tạm thời tại đơn vị;  

- Chất thải có chứa thuỷ ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp 

bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thuỷ 

ngân ra môi trường. 

3. Thu gom chất thải rắn thông thường:  

- Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế và chất thải rắn thông thường 

không sử dụng để tái chế được thu gom riêng. 

- Số lần thu gom: Tối thiểu 1 lần/ngày và khi cần. 

4. Thu gom chất thải lỏng không nguy hại:  

Chất thải lỏng không nguy hại được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải 

của đơn vị và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế. 

Lưu ý: 

- Hộ lý hoặc nhân viên được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom 

các chất thải y tế phát sinh từ các khoa phòng về nơi lưu giữ chất thải tại đơn vị 

mình.  

- Mỗi đơn vị lập sổ ghi số lượng chất thải Y tế ký bàn giao, bàn nhận chất thải 

(phụ lục 03 đính kèm). 

- Đối với Trạm Y tế, Phòng Khám Ninh Sim và Trung tâm Y tế cơ sở 2: 

+ Chất thải thông thường thu gom tại nơi phát sinh và vận chuyển tùy vào 

thực tế của mỗi đơn vị 

+ Chất thải Y tế nguy hại lây nhiễm thu gom tại nơi phát sinh và vận chuyển 

về nơi lưu giữ ít nhất 1 lần/ngày 

- Đối với Trung tâm Y tế cơ sở 1: 

+ Chất thải thông thường thu gom tại nơi phát sinh và vận chuyển tập trung 

tại nhà lưu giữ của đơn vị. 

5. Khí thải (nếu có):  

Phải được xử lý, loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh trước khi xả ra môi trường 

xung quanh (nếu có phát sinh). 

6. Thu gom nước thải:  



Hệ thống thu gom nước thải phải là hệ thống kín và bảo đảm thu gom toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh trong cơ sở y tế để xử lý theo quy định của pháp luật 

hiện hành về quản lý nước thải. 

7. Lưu giữ: 

- Khu lưu giữ chất thải y tế được bố trí trong khuôn viên đơn vị đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật: 

+ Vị trí lưu giữ chất thải có biển cảnh báo; có thùng, dụng cụ, thiết bị lưu giữ 

riêng có nắp đậy kín cho từng loại chất thải phát sinh hoặc nhóm chất thải có cùng 

tính chất và có tên loại chất thải, mã số chất thải nguy hại (đối với chất thải 

y tế nguy hại), biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo quy 

định này với kích thước phù hợp, dễ nhận biết. 

+ Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được 

lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa. 

+ Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và 

khử khuẩn. 

- Từng loại chất thải phải được lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải tạm 

thời trong khuôn viên cơ sở y tế, trừ trường hợp các loại chất thải này có cùng tính 

chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý 

bằng cùng một phương pháp. 

- Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm:  

+ Đối với Trạm Y tế, Phòng Khám Ninh Sim và Trung tâm Y tế cơ sở 2:  

Lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 5kg/ngày, thời gian lưu giữ không 

quá 3 ngày trong điều kiện bình thường, riêng chất thải sắc nhọn, tầng suất thu 

gom từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ tạm thời tại cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, 

tiêu hủy tối thiểu là 1 lần/tháng. 

Lưu ý: Trường hợp chất thải lây nhiễm phát sinh trên 5kg/ngày, thời gian lưu 

giữ giống Trung tâm Y tế cơ sở 1. 

+ Đối với Trung tâm Y tế cơ sở 1: 

Lưu giữ 02 ngày trong điều kiện thường và tối đa không quá 07 ngày trong 

thiết bị bảo quản lạnh dưới 08oC. 

- Thời gian lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm: Không quá 1 năm kể 

từ thời điểm phát sinh chất thải.Trường hợp lưu giữ quá 1 năm do chưa có phương 

án vận chuyển, xử lý hoặc chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp 

thì khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Sở Y 

tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời. 

- Đối với các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo khó khăn, 

không có biện pháp xử lý phù hợp thì chất thải lây nhiễm sắc nhọn được lưu giữ 

an toàn trong bể bê tông trong khuôn viên cơ sở y tế sau khi đã xử lý tiệt khuẩn 

chất thải và phải có biển cảnh báo tại khu vực lưu giữ chất thải. 

 8. Vận chuyển 

 - Vận chuyển rác thải theo sơ đồ quản lý chất thải tại đơn vị 



 - Đối với 7 Trạm Y tế : Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Hải, Ninh Vân, Ninh 

Phước, Ninh Thọ, Ninh An. Vận chuyển tập trung chất thải nguy hại lây nhiễm về 

nhà lưu giữ chất thải nguy hại tại Trung tâm y tế cơ sở 1 vào 7 giờ - 8 giờ sáng thứ 

3, thứ 6 hàng tuần hoặc 16 giờ thứ 2, thứ 5 hàng tuần. Không tiếp nhận chất thải 

ngoài thời gian quy định. 

 - Đối với 20 Trạm còn lại và Phòng Khám Ninh Sim: Vận chuyển tập trung 

chất thải nguy hại lây nhiễm về khu lưu giữ tại Trung tâm Y tế cơ sở 2 vào 7h-8h 

sáng thứ 3, thứ 6 hàng tuần hoặc 16 giờ thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Không tiếp nhận 

chất thải ngoài thời gian quy định. 

 9. Xử lý, tiêu hủy: 

 a. Chất thải rắn thông thường  

 -  Trạm Y tế, Phòng Khám Ninh Sim và Trung tâm Y tế cơ sở 2 xe môi trường đô thị 

vận chuyển hàng ngày 

 - Trung tâm Y tế cơ sở 1 hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường đô thị 

Ninh Hòa vận chuyển và xử lý hằng ngày. 

 b. Chất thải rắn y tế nguy hại 

- Chất thải Y tế lây nhiễm Trung tâm ký hợp đồng với Bệnh viện ĐKKV 

Ninh Hòa xử lý vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần và đột xuất khi cần (trường hợp 

có phát sinh rác thải từ khu cách ly, điều trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì thu 

gom, xử lý hằng ngày). 

- Chất thải Y tế nguy hại không lây nhiễm Trung tâm ký hợp đồng với Công 

ty TNHH và Thương mại Hậu Sanh thu gom, xử lý 1 lần/năm. 

 c. Xử lý chất thải khí: 

Phòng xét nghiệm, kho hóa chất có hệ thống thông khí đảm bảo tiêu chuẩn quy 

định. 

 d. Xử lý chất thải lỏng:  

 - Đơn vị có hệ thống xử lý chất thải lỏng bằng công nghệ sinh học. 

 - Công suất 50m3/ ngày đêm. 

 - Đơn vị có hệ thống cống rãnh và bể ngầm để chứa tất cả các chất thải lỏng 

từ các khoa lâm sàng, các bộ phận phục vụ cho đơn vị chảy tự nhiên theo hệ thống 

ống thu về bể thu nước thải. Trước bể tiếp nhận có đặt song chắn rác để tách cặn 

rác lớn lẫn trong dòng thải. 

 - Vận hành xử lý nước thải hàng ngày thời gian từ 7h -14h, có sổ nhật ký vận 

hành hệ thống (phụ lục 04 đính kèm). 

 - Thực hiện đảm bảo định kỳ kiểm tra chất lượng xử lý nước thải theo quy 

định. 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

DANH MỤC CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG ĐƯỢC PHÉP THU 

GOM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ 
 

TT Loại chất thải Yêu cầu 

I Chất thải là vật liệu giấy   

1 Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp 

thuốc và các vật liệu giấy 

Không thấm, dính, chứa máu của 

cơ thể, vi sinh vật gây bệnh hoặc không 

có yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng 

chất thải nguy hại 

II Chất thải là vật liệu nhựa   

1 Các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất 

không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc 

không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản 

xuất. 

Không thấm, dính, chứa máu của 

cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh 

2 Các chai nước giải khát bằng nhựa và 

các sản phẩm bằng nhựa khác sử dụng 

trong hoạt động sinh hoạt thường ngày 

Không thải ra từ khu vực cách ly, điều 

trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm nhóm A, nhóm B 

3 Các chai dịch truyền nhựa, dây truyền 

dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm 

đầu sắc nhọn), vật liệu nhựa khác 

Không thấm, dính, chứa máu của cơ 

thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh, 

không chứa yếu tố nguy hại 

4 Các chai dịch truyền nhựa, dây truyền 

dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm 

đầu sắc nhọn), vật liệu nhựa khác đã xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường 

Không chứa yếu tố nguy hại 

III Chất thải là vật liệu kim loại   

1 Các chai, lon nước giải khát và các vật 

liệu kim loại khác sử dụng trong hoạt 

động sinh hoạt thường ngày 

Không thải ra từ khu vực cách ly, điều 

trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm nhóm A, nhóm B 

IV Chất thải là vật liệu thủy tinh   

  Các vỏ chai, lọ, lọ thuốc thủy tinh thải 

bỏ 

Không dính, chứa các loại thuốc, 

hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào 

hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản 

xuất; không thấm, dính, 

chứa máu của cơ thể, không chứa vi 

sinh vật gây bệnh 

 

 

 



Phụ lục 02 

BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI. 

 

 

                                                                              

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biểu tượng  

 

chất thải tái chế 

 

 

 
Biểu tượng cảnh báo  

chất thải lây nhiễm 

 

 

Biểu tượng cảnh báo  

chất thải dễ cháy 

 

Biểu tượng cảnh báo 

Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

hoặc cảnh báo chung về nguy hại 

 



Phụ lục 03 

MẪU SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI 

 

I. Mẫu bìa sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG GHI SỔ 

 

Ngày 

tháng 

năm 

Lượng chất thải bàn giao (Kg) 
Người 

giao 

chất 

thải 

(Ký 

ghi rõ 

họ và 

tên) 

Người 

nhận 

chất 

thải 

(Ký 

ghi rõ 

họ và 

tên) 

Chất thải lây nhiễm 

Chất thải nguy 

hại không lây 

nhiễm Tổng 

số 

 
Sắc 

nhọn 

Không 

sắc 

nhọn 

Nguy 

cơ lây 

nhiễm 

cao 

Giải 

phẫu 

Chất 

thải 

… 

Chất 

thải 

… 

…

… 

                      

…                     

Cộng 

tháng… 
              

      

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ 

 

 

 

 

SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI 

 

 

 

 

 

 

…………….., ngày…….tháng……năm……… 



Phụ lục 04 

MẪU SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Ngày 

tháng 

năm 

Thời 

điểm bắt 

đầu vận 

hành hệ 

thống 

Ghi chép tình trạng 

hoạt động của hệ 

thống và các dấu 

hiệu bất thường 

Thời điểm 

ngừng vận 

hành 

Khử trùng 

nước thải 

Bảo trì, bảo dưỡng/ 

sửa chữa, thay thế 

Lưu lượng 

nước thải xử 

lý 

 

Người 

vận hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

        

        

        

 

 Ghi chú:  

- Cột (2), (4) Không cần ghi nếu là hệ thống vận hành tự động; Cột (5): Nếu áp dụng khử trùng bằng hóa chất thì cần ghi rõ 

loại và lượng hóa chất sử dụng. Nếu bằng phương pháp khác thì ghi tên phương pháp áp dụng; Cột (6): Ghi rõ bảo trì bảo 

dưỡng hoặc sửa chữa thay thế bộ phận nào; cá nhân, đơn vị thực hiện. 

- Trường hợp có từ 2 công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế trở lên thì mỗi công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y 

tế lập một sổ. 
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