
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 3 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành các Quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Phòng khám ĐKKV   

Ninh Sim, Trạm Y tế xã/phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa  

 

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 số 3671/2012/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh; 

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 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. Nay ban hành các Quy trình trong công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn 

tại Phòng Khám ĐKKV Ninh Sim, Trạm Y tế  xã/ phường thuộc Trung Tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa: 

1. Quy trình quản lý chất thải rắn tại phòng khám ĐKKV và Trạm Y tế 

xã/ phường. 

2. Quy trình xử lý dụng cụ tại phòng khám ĐKKV và Trạm Y tế xã/ phường. 

Điều 2. Quy trình công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn được áp dụng cho cán bộ 

viên chức, bệnh nhân,… có liên quan đến việc khám chữa bệnh tại Phòng Khám 

ĐKKV Ninh Sim, Trạm Y tế xã/ phường thuộcTrung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 3. Quyết định này thay thế quyết định 146/QĐ-YTNH ngày 18/3/2020 

của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Phòng khám ĐKKV Ninh Sim, Trạm Y tế xã/ 

phường 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 
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QUY TRÌNH  

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC 

VÀ TRẠM Y TẾ XÃ/ PHƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày       tháng 3 năm 

2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 
 

I. MỤC ĐÍCH 

- Thống nhất quy trình quản lý chất thải y tế ở cơ sở y tế, giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm và độc hại từ chất thải sang người bệnh, nhân viên y tế và ra ngoài cộng đồng. 

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

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:  

Mọi đối tượng trong cơ sở y tế: Nhân viên y tế, người bệnh, người nhà 

người bệnh, khách đến thăm… 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

Căn cứ vào Thông tư 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. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Chất thải sau khi phát sinh: 

- Bước 1: Phân loại chất thải vào thùng rác đúng quy định. 

+ Thùng có lót túi màu vàng: Chất thải lây nhiễm. 

+ Thùng có lót túi màu đen: Chất thải nguy hại không lây nhiễm. 

+ Thùng có lót túi màu xanh: Chất thải thông thường. 

+ Thùng có lót túi màu trắng: Chất thải thải tái chế. 

- Bước 2: Thu gom theo từng loại chất thải đúng theo quy định. 

- Bước 3: Vận chuyển theo tuyến đường quy định  (tại nơi phát sinh về nơi 

lưu giữ tạm thời tại đơn vị). 

- Bước 4: Xử lý 

+ Đối với chất thải lây nhiễm: Vận chuyển tập trung về khu lưu giữ chất thải 

tạm thời của Cơ sở 1 và 2 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa theo đúng thời gian 

quy định. 

+ Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm: Vận chuyển tập trung về khu 

lưu giữ chất thải rắn tạm thời của Cở sở 1Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa theo 

đúng thời gian quy định. 

+ Đối với chất thải thông thường: Xử lý tại đơn vị (đốt hoặc tập trung cho xe 

của công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa thu gom xử lý). 

+ Chất thải tái chế: Xử lý tại đơn vị.   



Chú ý: 

- Vệ sinh thùng đựng rác sau mỗi lần thu gom theo quy định. 

- Có sổ theo dõi số lượng rác phát sinh đầy đủ chữ ký (nếu có chuyển giao 

cho đơn vị khác xử lý). 

V. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu gom 

(chất thải rắn từ các thùng chứa ở các phòng có phát sinh thu 

gom theo từng loại chất thải về nơi lưu giữ tập trung theo quy 

định) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùng có lót 

túi màu vàng 

 
Chất thải  

lây nhiễm (Bơm 

kim tiêm, bông 

băng dính máu, 

vỏ lọ vắc xin 

thuộc loại vắc 

xin bất hoặc…) 

 

 

 

 

 

Thùng có lót túi 

màu xanh 
Chất thải y tế 

thông thường  

( bao bì, rác ngoại 

cảnh…) 

 

Thùng Có lót túi 

 màu đen 
Chất thải nguy hại 

không lây nhiễm 

(Nhiệt kế, huyết áp kế 

vỡ, hư hỏng, pin, 

bóng đèn…) 

 

Thùng có lót túi 

màu trắng 

Chất thải  

tái chế (Chai 

truyền dịch nhựa, 

giấy,… không 

dính máu hoặc 

không chứa yếu tố 

nguy hại……) 

 

Phân loại rác tại nơi phátsinh 

( Phòng khám,Trạm y tế ) 

Xử lý 

Vận chuyển 

(Theo tuyến đường và thời gian quy định) 

Tại đơn vị 

(Chất thải thông thường và tái 

chế) 

Tại Cơ sở 1 và 2 của Trung 

tâm Y tế Ninh Hòa  

(Chất thải lây nhiễm và nguy 

hại không lây nhiễm) 
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QUY TRÌNH  

XỬ LÝ DỤNG CỤ TÁI SỬ DỤNG TẠI PHÒNG KHÁM KHU VỰC 

VÀ TRẠM Y TẾ XÃ/ PHƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày      tháng 3 năm 

2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 
 

I. MỤC ĐÍCH 

- Các dụng cụ, phương tiện, vật liệu y tế dùng trong chăm sóc, điều trị và thủ 

thuật cần được khử khuẩn và tiệt khuẩn trước khi sử dụng 

- Đảm bảo an toàn trong chăm sóc, điều trị bệnh. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Nhân viên phụ trách xử lý dụng cụ tại phòng khám khu vực, trạm y  tế xã/ phường 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Dụng cụ sau khi sử dụng: 

- Bước1: Ngâm ngay dụng cụ vào dung dịch tẩy rửa (dung dịch xà phòng) 

- Bước 2: Rửa lại dụng cụ dưới vòi nước sạch, đồng thời chà sạch các mảng bám. 

- Bước 3: Để khô tự nhiên hoặc lau khô bằng khăn sạch 

- Bước 4: Cho dụng cụ vào dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5% Clo hoạt tính 

trong 20-30 phút. 

- Bước 5: Rửa sạch hóa chất trên dụng cụ dưới vòi nước sạch. 

- Bước 6: Lau khô bằng khăn sạch. 

- Bước 7: Đóng gói, dán nhãn 

- Bước 8: Khử khuẩn , tiệt khuẩn. 

+ Đối với dụng cụ không chịu nhiệt (các dụng cụ nhựa): Ngâm hóa chất khử 

khuẩn, rửa lại bằng nước cất, lau khô bằng khăn vô khuẩn, đóng gói.  

+ Đối với dụng cụ chịu nhiệt (các dụng cụ kim loại như kềm, kéo, phẩu 

tích...): Sắp xếp vào lò hấp khô ở chế độ 1700C trong 60 phút hoặc theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 

- Bước 9: Bảo quản, cấp phát sử dụng. 

  

 



V. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                                                            

 

  

 

  
DC khôngchịu nhiệt      DC chịu nhiệt                                                                            

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Dụng cụ không chịu nhiệt sau khi ngâm hóa chất khử khuẩn phải rửa 

lại bằng nước cất, lau khô bằng khăn vô khuẩn sau đó đóng gói, bảo quản 

 

 

DỤNG CỤ SAU  

KHI SỬ DỤNG 

 
 

RỬA LẠI DƯỚI VÒI NƯỚC 

VÀ CHÀ SẠCH CÁC MẢNG 

BÁM 

ĐỂ KHÔ TỰ NHIÊN 

HOẶC LAU KHÔ 

BẢO QUẢN, 

CẤP PHÁT SỬ DỤNG 

LAU KHÔ 

NGÂM NGAY DỤNG CỤ 

VÀO DUNG DỊCH TẨY RỬA 

(DUNG DỊCH XÀ PHÒNG) 

NGÂM VÀO DUNG DỊCH CÓ 

CHỨA 0,5% CLO HOẠT 

TÍNH TRONG 20-30 PHÚT 

RỬA SẠCH HÓA CHẤT 

DƯỚI VÒI NƯỚC CHẢY 

 NGÂM HÓA 

CHẤT KHỬ 

KHUẨN 

NHÃN 

TIỆT KHUẨN:  

- HẤP KHÔ 1700C 

TRONG 60 PHÚT HOẶC 

THEO HƯỚNG DẪN 

NHÀ SẢN XUẤT. 

ĐÓNG GÓI, 

DÁN NHÃN 

 TRÁN LẠI, 

LAU KHÔ, 

ĐÓNG GÓI 

NHÃN 
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