
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 

Số:             /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày      tháng 12 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình quản lý chất thải y tế liên quan đến người nhiễm, 

nghi nghờ nhiễm SARS-COV-2 phát sinh tại phòng xét nghiệm  

 

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 20/07/2018  của Bộ Y tế Quy định 

về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh; 

Căn cứ vào Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày quy định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở Y tế. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022; 

Căn cứ Quyết định 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ y tế ban hành hướng 

dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

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

Hòa, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành Quy trình quản lý chất thải y tế liên quan đến người 

nhiễm, nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 phát sinh tại phòng xét nghiệm Trung Tâm 

Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quy trình quản lý chất thải y tế liên quan đến người nhiễm, nghi ngờ 

nhiễm SARS-COV-2 phát sinh tại phòng xét nghiệm được áp dụng tại khoa Xét 

nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh của toàn Trung tâm. Cán bộ viên chức, người lao động, 

học sinh,… có liên quan đến làm việc, học tập tại khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình 

ảnh của tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 3. Các khoa, phòng và bộ phận nhân lực có liên quan chịu trách nhiệm 

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

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; (VBĐT) 

- Lãnh đạo TTYT; (VBĐT) 

- Lưu: VT, KSNK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
                 Trịnh Tiến Khoa 

 

 



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 TRÌNH  

Quản lý chất thải liên quan đến người nhiễm, nghi ngờ nhiễm SARS-

COV-2 phát sinh tại phong xét nghiệm  

(Ban hành kèm theo Quyết định số………ngày…....tháng 12 năm 2022 của 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nhân viên y tế, học sinh, người tham gia quản lý chất thải thực hiện đúng quy 

trình quản lý chất thải liên quan đến người nhiễm, nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2. 

 - Tránh phát tán nguồn bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và môi 

trường. Tạo môi trường y tế cơ sở an toàn, “Xanh - Sạch - Đẹp”. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:  

Tất cả nhân viên y tế, học sinh, người tham gia quản lý chất thải trong Khoa 

Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

1. Thông tư số 20/2021/TT-BYT, ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải 

Y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở Y tế. 

2. Quyết định 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ y tế ban hành hướng dẫn 

phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 IV. QUY TRÌNH 

1. Nội dung quy trình 

Tất cả chất thải rắn phát sinh tại phòng xét nghiệm liên quan đến người nhiễm, 

nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 là chất thải lây nhiễm cao được phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý như sau: 

 - Bước 1: Phân loại ngay tại nơi phát sinh vào các thùng màu vàng có biểu tượng 

nguy hại sinh học, có lót túi màu vàng theo quy định. 

 + Chất thải lây nhiễm cao (tất cả chất thải rắn phát sinh trong quá trình thực 

hiện lấy mẫu, làm xét nghiệm):): Phân vào thùng màu vàng có biểu tượng nguy hại 

sinh học và có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2” ,có lót 

túi màu vàng. 

 - Bước 2: Thu gom từ nơi phát sinh về nơi tập trung tạm thời tại đơn vị theo 

quy định (2 lần/ ngày từ 6h-6h30 và 16h-16h30 và khi cần). 

+ Chất thải lây nhiễm cao: Trước khi thu gom phải xử lý sơ bộ bằng cách hấp 

nhiệt độ cao chất thải rắn và bệnh phẩm phát sinh từ phòng xét nghiệm ở nhiệt độ 

121°C trong 20 phút hoặc buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải 

lây nhiễm (màu vàng) thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom chất thải 

lây nhiễm, bên ngoài thùng có dán nhãn“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

CAO” trước khi chuyển tới nơi tập trung chất thải và xử lý theo quy định. 



 - Bước 3: Vận chuyển từ nơi phát sinh về nơi lưu giữ tạm thời của đơn vị 

theo tuyến đường và thời gian quy định (2 lần/ ngày từ 6h-6h30 và 16h-16h30 và 

khi cần). 

 - Bước 4: Lưu giữ 

 + Chất thải lây nhiễm cao: Lưu giữ tại khu nhà cuối phía bên trái tính từ cổng 

số 2 của đơn vị, thời gian lưu giữ tối đa là 24h. 

 - Bước 5: Xử lý 

 + Chất thải lây nhiễm và chất thải lây nhiễm cao: Hợp đồng với đơn vị có tư 

cách pháp nhân để vận chuyển, xử lý ngay trong ngày. 

Lưu ý:  

- Nhân viên tham gia quản lý chất thải phải mặc phương tiện phòng hộ cá 

nhân theo đúng quy định. 

- Tuyệt đối không được mở túi chất thải này khi lưu giữ, vận chuyển, xử lý. 

 

        2. Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả chất thải rắn phát sinh trong quá trình lấy mẫu, làm xét nghiệm 

Phân loại 
Tại nơi phát sinh vào các thùng, túi theo quy định (màu vàng) 

 

Thu gom  
Từ nơi phát sinh về nơi tập trung tạm thời của đơn vị theo quy định 

(2 lần/ ngày từ 6h-6h30 và 16h-16h30 và khi cần) 

Vận chuyển 
Từ nơi phát sinh về nơi tập trung tạm thời của đơn vị theo tuyến đường và thời 

gian quy định (2 lần/ ngày từ 6h-6h30 và 16h-16h30 và khi cần) 

Lưu giữ (tối đa 24h) 

Lưu giữ tại khu nhà cuối phía bên trái tính từ cổng số 2 của đơn vị 
 

 

 
Xử lý 

(hằng ngày) 
Khoa KSNK bàn giao cho đơn vị có tư cách pháp nhân xử lý 
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