
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 01 năm 2023 

           

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình vệ sinh phương tiện vận chuyển người xác định nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị 

                                   

                        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 Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/08/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 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 vệ sinh phương tiện vận chuyển người xác 

định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị. 

 Điều 2. Quy trình vệ sinh phương tiện vận chuyển người xác định nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị 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. 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); 

- Lưu: VT, KSNK. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

                  Trịnh Tiến Khoa 

 

 



QUY TRÌNH 

VỆ SINH PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 

 NGƯỜI XÁC ĐỊNH NHIỄM  HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2 

(Ban hành kèm theo Quyết định       /QĐ-YTNH ngày     tháng 01 năm 2023 của 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

 1. Mục đích 

 - Nhân viên y tế thực hiện đúng quy trình vệ sinh phương tiện vận chuyển 

người xác định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2. 

 - Phòng ngừa lây nhiễm Sars-CoV-2 từ các phương tiện vận chuyển. 

 - Đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế vận 

chuyển và cộng đồng. 

 2. Địa điểm thực hiện vệ sinh phương tiện vận chuyển 

 a. Phương tiện vận chuyển trong nội bộ Trung tâm hoặc đơn vị khác vận 

chuyển đến Trung tâm 

 - Sảnh trước buồng tiếp nhận người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-

CoV-2 tại khu cách ly khoa Bệnh nhiệt đới. 

 - Hằng ngày, khu cách ly phân công nhân viên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, 

phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phục vụ cho việc vệ sinh phương tiện vận 

chuyển được an toàn. 

 b. Phương tiện vận chuyển ra khỏi Trung tâm 

 Vệ sinh tại nơi quy định của đơn vị được chuyển đến. 

 3. Nguyên tắc thực hiện 

 - Các bề mặt trên phương tiện vận chuyển đều phải xử lý khử khuẩn ngay sau 

khi vận chuyển. 

 - Người thực hiện vệ sinh phương tiện phải được huấn luyện và thực hiện 

đúng các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo các đường lây truyền. 

 - Vệ sinh phương tiện vận chuyển phải được thực hiện tại nơi quy định. 

 4. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

 - Tất cả các phương tiện vận chuyển người bệnh trên đường đến bệnh viện 

khác, trong nội bộ bệnh viện. 

 - Mọi nhân viên y tế tham gia vào vận chuyển người bệnh tại tất cả các khoa 

có liên quan đến vận chuyển người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19. 

 5. Phương tiện  

 - Phương tiện phòng hộ cá nhân: Có đủ bộ phương tiện phòng hộ cá nhân, 

khẩu trang N95 hoặc khẩu trang y tế, kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, ủng cao su, 

găng tay sạch. 



 - Hóa chất làm sạch và khử khuẩn: Xà phòng, dung dịch khử khuẩn có chứa 

0,1% và 0,5% Clo hoạt tính, dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn. 

 - Phương tiện để vệ sinh: Bình phun; giẻ lau; túi, thùng đựng chất thải. 

 - Khu vực vệ sinh phương tiện vận chuyển. 

 6. Quy trình thực hiện  

 - Bước 1: Pha hóa chất đúng quy định. 

 - Bước 2: Mang phương tiện phòng hộ cá nhân đúng hướng dẫn. 

 - Bước 3: Thu gom các dụng cụ và chất thải cho vào các bao/túi màu vàng và 

gói kín, ghi rõ chất thải phát sinh từ khu cách ly chuyển đến nơi xử lý chất thải tập 

trung. 

 - Bước 4: Lau hóa chất khử khuẩn clo hoạt tính 0,1% lên tất cả các bề mặt 

phương tiện vận chuyển để ít nhất 10 phút, lau lại với chất làm sạch (dung dịch xà 

phòng), lau lại với nước sạch, lau khô  

 Lưu ý: Nếu phương tiện vận chuyển có dính máu, dịch, chất nôn... phải dùng 

khăn giấy có tẩm Clo 0,5% trú lại và bỏ vào thùng rác lây nhiễm, tiếp tục dùng khăn 

tẩm Clo phủ lên nơi đó, để trong ít nhất 10 phút, sau đó lau lại hóa chất khử khuẩn 

clo hoạt tính 0,1%. 

 - Bước 5: Sau khi kết thúc công việc, vệ sinh lại tất cả các dụng cụ vệ sinh 

theo đúng quy định xử lý dụng cụ liên quan đến người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 

Sars-CoV-2. Cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân cho vào túi hoặc thùng màu vàng 

có nắp kín, chuyển đến nơi tập trung chất thải lây nhiễm theo quy định, vệ sinh tay 

bằng xà phòng có chất khử khuẩn và vệ sinh cá nhân.   

 Chú ý: Đối với các phương tiện ô tô vận chuyển người xác định nhiễm hoặc 

nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2 cần được phun hóa chất khử khuẩn bằng dung dịch khử 

khuẩn 0.1% Clo hoạt tính cụ thể:  

+ Khi vận chuyển NB đi, phun bề mặt bên ngoài xe gồm thân, lốp và 

gầm xe. 

+ Khi vận chuyển NB đến, phun bề mặt bên ngoài và bên trong xe sau 

khi NB rời khỏi xe. 

7. Kiểm tra, giám sát, trách nhiệm 

 - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng, Trưởng khoa và Điều 

dưỡng trưởng các đơn vị có liên quan có nhiệm vụ tập huấn, kiểm tra, giám sát và 

đôn đốc việc thực hiện. 

 - Nội dung giám sát: Quy trình vệ sinh phương tiện, xử lý chất thải y tế, vệ 

sinh môi trường nơi thực hiện. 

 - Khoa Dược-TTB-VTYT: Cung cấp đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, 

hóa chất khử khuẩn trong danh mục Bộ Y tế cho phép. 
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