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HƯỚNG DẪN 

Xử lý thi hài người tử vong do nhiễm hoặc 

nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 

(Kèm theo Công văn số   ..../SYT-NVY ngày .../10/2021 của Sở Y tế) 

 

I. Xử lý thi hài người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 

tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung 

1. Mục đích 

- Nhân viên y tế xử lý đúng và nghiêm ngặt quy trình, quy định khi xử lý thi hài 

nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 cho Nhân viên y tế và người nhà NB 

(người bệnh), người tham dự tang lễ và cộng đồng. 

2. Phạm vi áp dụng 

- Khoa Giải phẫu bệnh, nhà đại thể, các khoa lâm sàng và khu cách ly tập trung 

có người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tử vong. 

- Nhân viên y tế và người nhà NB trực tiếp có tiếp xúc với thi hài người nhiễm 

hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

3. Nguyên tắc chung 

- Áp dụng triệt để các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa cách ly theo 

đường tiếp xúc và giọt bắn khi vận chuyển, xử lý thi hài. 

- Chỉ Nhân viên y tế có nhiệm vụ, người nhà NB đã được hướng dẫn quy trình 

phòng ngừa và được trang bị đầy đủ phương tiện PHCN (phòng hộ cá nhân) phù hợp 

mới được tham gia xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa 

táng và mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

- Chuyển NB cách ly khác trong buồng bệnh (nếu có) sang buồng cách ly khác 

trước khi thực hiện xử lý thi hài. 

- Thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phải được hỏa táng, 

chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng. 

- Thi hài phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa táng hoặc mai táng 

trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong. 

- Tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng hoặc 

mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 phải được xử lý như 

chất thải lây nhiễm. 

4. Phương tiện 

4.1. Phương tiện vận chuyển, bảo quản và xử lý thi hài 

- Xe, cáng vận chuyển thi hài phải được vệ sinh khử khuẩn ngay sau mỗi lần sử 

dụng. 

- Túi chuyên dụng đựng thi hài, trường hợp không có thì phải có túi nilon không 



thấm nước có khóa kéo, bảo đảm độ bền cơ học, kích thước phù hợp và ga giường sử 

dụng một lần. 

- Buồng lạnh bảo quản thi hài hoặc buồng giữ thi hài được trang bị phương tiện 

rửa tay, hóa chất khử khuẩn bề mặt, sàn nhà và các phương tiện vệ sinh khử khuẩn bề 

mặt. 

4.2. Phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh tay và thu gom chất thải 

Tại khoa lâm sàng có người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và tại 

nhà đại thể cần luôn có sẵn các phương tiện cho phòng ngừa lây nhiễm, gồm: 

- Phương tiện vệ sinh tay: xà phòng rửa tay, dung dịch vệ sinh tay chứa cồn. 

- Phương tiện PHCN: là các phương tiện sử dụng một lần (găng tay, mũ giấy, 

khẩu trang y tế, áo choàng, kính bảo hộ, tạp dề). Các phương tiện này phải là loại 

không thấm nước. 

- Phương tiện thu gom chất thải: túi, thùng màu vàng có kích thước đủ lớn để 

thu gom các phương tiện PHCN sau sử dụng. 

- Hóa chất khử khuẩn: dung dịch có Clo hoạt tính 0,1%. 

- Phương tiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường: Khăn lau, tải lau bề mặt, bình 

phun tay hoặc máy phun tay. 

5. Biện pháp tiến hành 

5.1. Tại đơn vị có người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tử vong 

Ngay khi có người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tử vong, Nhân 

viên y tế trực tiếp điều trị, chăm sóc NB cần thực hiện các nội dung sau: 

- Không bố trí NB khác (kể cả người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS- CoV-

2) trong buồng bệnh đang có thi hài. Trường hợp trong buồng bệnh có NB khác thì 

phải chuyển ngay NB đó sang buồng bệnh khác. 

- Gọi điện thoại thông báo và viết giấy yêu cầu nhà đại thể cử nhân viên chuyển 

thi hài về nhà đại thể. 

- Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ và người nhà NB vào buồng bệnh. 

- Giải thích cho người nhà NB về nguy cơ lây nhiễm và hướng dẫn họ các quy 

định và biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cần áp dụng khi tiếp xúc với thi hài và trong 

quá trình khâm liệm, thăm viếng. 

- Tuyệt đối không mang bất cứ vật dụng gì ra khỏi buồng bệnh khi buồng bệnh 

chưa được phun khử khuẩn lần cuối. 

- Trong khi chờ nhân viên đại thể đến lấy xác, nhân viên khoa phòng che phủ 

thi hài bằng ga trải giường, lau bề mặt toàn bộ khu vực NB nằm bằng dung dịch Clo 

hoạt tính 0,1%. 

- Nhân viên nhà đại thể mặc đầy đủ phương tiện PHCN khi thực hiện xử lý thi 

hài.  

- Tiến hành cô lập thi hài theo các bước sau: 

+ Bọc kín thi hài bàng túi đựng thi hài, sử dụng vật liệu chống thấm lót bên 

trong nếu có nguy cơ thấm dịch tiết ra ngoài. 



+ Phun khử khuẩn bên ngoài lớp túi thứ nhất bằng dung dịch hóa chất khử trùng 

có Clo hoạt tính 0,1%. Thực hiện tương tự với lớp túi đựng thi hài thứ hai. Túi đựng 

thi hài phải bằng vật liệu chống thấm, không trong suốt, chắc chắn, không dễ bị 

bục/thủng, thành túi có độ dày ≥ 150 μm; Khóa kéo phải kín và chắc chắn. 

+ Trường hợp không có túi đựng thi hài, bọc kín thi hài bằng 02 lớp vải cotton 

dày, sau đó bọc kín thi hài bằng 02 lớp ni-lon. Phun khử khuẩn bên ngoài lớp ni-lon 

thứ nhất bằng dung dịch hóa chất khử trùng có Clo hoạt tính 0,1%. Thực hiện tương tự 

với lớp ni-lon thứ hai. 

+ Sau khi đóng kín túi đựng thi hài, sử dụng thẻ hoặc miếng dán có biểu tượng 

nguy hại sinh học (theo quy định tại Thông tư 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của 

Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng) ở bên ngoài túi. 

+ Trải một chiếc vải trải giường sạch lên xe chở thi hài, đặt thi hài lên trên tấm 

vải sạch, đi tới gần cửa buồng bệnh và tháo bỏ phương tiện PHCN (để đồ tháo bỏ ở 

phía trong buồng bệnh), khử khuẩn tay và ra ngoài buồng bệnh. 

+ Nhân viên nhà đại thể mang đủ phương tiện PHCN tiếp nhận thi hài bên 

ngoài buồng bệnh, vận chuyển thi hài về nhà đại thể. 

- Khử khuẩn lại toàn bộ buồng bệnh, hành lang sau khi xử lý. 

- Trong suốt thời gian kể từ khi NB tử vong tới khi mang thi hài ra khỏi buồng 

bệnh, Nhân viên y tế tại khoa có NB tử vong cần giám sát nhắc nhở tất cả đối tượng 

vào buồng bệnh phải thực hiện đúng quy định về cách ly phòng ngừa lây nhiễm. 

5.2. Vận chuyển thi hài từ buồng bệnh về nhà đại thể 

- Nhân viên y tế trong suốt quá trình vận chuyển thi hài phải mang đầy đủ 

phương tiện PHCN.  

- Vận chuyển thi hài theo đường cách ly và phải phun khử khuẩn ngay sau đó; 

Nếu vận chuyển bằng thang máy thì không cho người khác đi cùng, trong trường hợp 

người nhà NB yêu cầu đi cùng thì phải mang đầy đủ phương tiện PHCN. Hạn chế vận 

chuyển thi hài qua nơi đông người. 

- Ngay sau khi đưa thi hài vào phòng lưu giữ, nhân viên nhà đại thể vận chuyển 

thi hài phải tiến hành phun khử khuẩn xe vận chuyển thi hài bằng dung dịch khử khuẩn 

có Clo hoạt tính 0,1% để trong vòng 30 phút, sau đó tháo bỏ phương tiện PHCN theo 

đúng trình tự, thải bỏ các phương tiện này vào túi nilon màu vàng, rửa sạch tay và vệ 

sinh cá nhân trước khi thực hiện các nhiệm vụ khác. 

5.3. Khâm liệm thi hài 

Quá trình khâm liệm tuân theo quy trình đặc biệt đối với bệnh dịch nguy hiểm: 

- Thực hiện khâm liệm càng sớm càng tốt. 

- Khâm liệm thi hài phải được thực hiện tại nhà tang lễ bệnh viện. Hạn chế tối 

đa số người tham gia khâm liệm. 

- Người trực tiếp tham gia khâm liệm phải mang đầy đủ phương tiện PHCN. Vệ 

sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và rửa sạch tay bằng xà phòng. 

- Tuyệt đối không để người nhà NB thăm viếng thi hài trong suốt thời gian lưu 

giữ cho tới khi khâm liệm xong. 



- Quy trình khâm liệm thi hài: 

+ Lót một tấm vải ni-lon lớn đủ để bao bọc thi hài dưới đáy quan tài. 

+ Gói kín thi hài bằng tấm vải ni-lon đã lót phía dưới. 

+ Đóng kín quan tài. Kiểm tra và dán kín các ke hở của quan tài (nếu có) bằng 

băng dính không thấm nước. 

- Nhân viên nhà tang lễ thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt buồng khâm 

liệm và bề mặt quan tài bằng dung dịch khử khuẩn có Clo hoạt tính 0,1%. 

+ Tháo các phương tiện PHCN và thải bỏ vào túi nilon màu vàng. 

+ Vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và rửa sạch tay bằng xà phòng. 

+ Tắm vệ sinh thân thể trước khi thực hiện các nhiệm vụ khác. 

5.4. Vận chuyển thi hài 

- Hoàn tất hồ sơ chuyển thi hài theo quy định. 

- Thông báo cho đơn vị hỏa táng để tiếp nhận. 

- Vận chuyển thi hài thẳng tới nơi hỏa táng. Chuyển thi hài bằng xe ô tô chuyên 

dụng thẳng tới nơi hoả táng. Người nhà NB không được lên xe chuyển thi hài. 

- Nhân viên lái xe chuyển thi hài phải mang đầy đủ phương tiện PHCN. 

5.5.Thăm viếng, xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-

CoV-2 

- Hạn chế người vào viếng. Người vào viếng phải mang khẩu trang, không đụng 

chạm vào quan tài và vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn sau khi viếng. 

- Thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 cần được hỏa táng 

hoặc chôn càng sớm càng tốt, không để quá 24 giờ kể từ khi tử vong. 

- Ngay sau khi vận chuyển quan tài tới nơi hỏa táng, mai táng phải khử khuẩn 

toàn bộ bề mặt phương tiện chở quan tài bằng dung dịch khử khuẩn đã được Bộ Y tế 

cấp chứng nhận đăng ký lưu hành. 

- Trường hợp có nhu cầu vận chuyển thi hài, hài cốt qua biên giới thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 

dịch y tế biên giới. 

6. Kiểm tra giám sát và trách nhiệm 

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

dưỡng trưởng các khoa liên quan có nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra giám sát và đôn 

đốc việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình, quy định xử lý thi hài người nghi ngờ nhiễm 

hoặc nhiễm SARS-CoV-2. 

- Đơn vị có NB tử vong: đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống lây nhiễm 

tại khu vực mình quản lý. 

- Nhà tang lễ (hoặc khoa Giải phẫu bệnh): thực hiện nhận thi hài, vận chuyển thi 

hài xuống nhà đại thể, khâm liệm thi hài và tổ chức thăm viếng, xử lý thi hài theo quy 

định. 



- Đơn vị vận chuyển: bố trí xe vận chuyển thi hài và thực hiện các quy định 

trong quá trình vận chuyển thi hài tới nơi hỏa táng (hoặc nghĩa trang). Chuẩn bị sẵn 

một cơ số phương tiện PHCN để nhượng lại cho người nhà NB sử dụng khi cần. 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: giám sát thực hiện, tiếp nhận và báo cáo xin ý kiến 

Ban chỉ đạo bệnh viện giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện 

quy định này. 

- Lập danh sách tất cả nhân viên y tế, người nhà... có tham gia xử lý và khâm 

liệm thi hài để báo cáo và theo dõi trong 14 ngày theo quy định đồng thời hướng dẫn 

họ các triệu chứng cần phát hiện, báo cáo và đi khám. 

II. Xử lý thi hài người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút SARS-

CoV-2 tại cộng đồng 

1. Mục đích 

Phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 tại cộng đồng. 

 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

- Hướng dẫn này áp dụng trong trường hợp dịch COVID-19 ở cấp độ 5 theo 

quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và khả năng có 

người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

- Nơi có người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (sau đây 

gọi chung là người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2) tại cộng đồng, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng, nghĩa trang, phương tiện vận chuyển. 

- Người tham gia xử lý thi hài người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 

SARS-CoV-2 (sau đây gọi chung là thi hài nhiễm SARS-CoV-2), người tiếp xúc gần 

với người tử vong do/thi hài nhiễm SARS-CoV-2 và người tiếp xúc với người tiếp xúc 

gần với người tử vong do/thi hài nhiễm SARS-CoV-2. 

 - Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có liên quan đến người tử vong do nhiễm 

SARS-CoV-2. 

 - Thi hài nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng được xác định như sau: 

+ Người tử vong có ít nhất một trong các triệu chứng: sốt, ho, đau rát họng, khó 

thở hoặc viêm phổi trước khi tử vong; 

+ Người tử vong có tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 14 ngày 

tính từ thời điểm được xác định tử vong trở về trước; 

+ Khu vực người tử vong lưu trú có ít nhất 01 trường hợp xác định nhiễm 

COVID-19; 

 + Người tử vong tại các địa điểm công cộng mà không xác định được nguyên 

nhân tử vong. 

 3. Xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 

Thi hài người nhiễm SARS-CoV-2 phải được hỏa táng, chỉ mai táng trong 

trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng. 

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

 - Phương tiện làm sạch: thùng/xô, giẻ lau, bình/máy phun khử khuẩn… 



 - Túi đựng thi hài, túi đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng. 

 - Phương tiện bảo vệ cá nhân là các phương tiện sử dụng 01 lần gồm: 

 + Khẩu trang y tế. 

+ Kính bảo hộ che mắt. 

+ Quần áo phòng dịch chống thấm.  

+ Mũ chụp tóc trùm kín đầu và cổ.  

+ Găng tay cao su. 

+ Ủng cao su hoặc bao che giày chống thấm. 

 - Dung dịch khử khuẩn bề mặt. 

 - Dung dịch khử khuẩn tay. 

 3.2. Các bước xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 

Ngay khi có người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, việc xử lý thi hài cần thực 

hiện ngay như sau: 

3.2.1. Gọi điện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương hoặc Bộ Y 

tế (điện thoại: 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn, hỗ trợ tiến hành xử lý thi 

hài. Hạn chế người không có nhiệm vụ vào khu vực có người tử vong do nhiễm 

SARS-CoV-2, trừ nhân viên y tế và người tham gia xử lý thi hài. 

3.2.2. Xử lý thi hài do nhiễm SARS-CoV-2 

 - Bọc thi hài trong túi đựng thi hài: sử dụng vật liệu chống thấm lót bên trong 

túi đựng thi hài và đóng kín túi. Trường hợp không có túi đựng thi hài, quấn kín thi hài 

bằng 01 lớp vải cotton dày, sau đó bọc kín thi hài bằng 01 lớp ni-lon và dán hoặc buộc 

chặt. Sử dụng thẻ hoặc miếng dán cảnh báo “THI HÀI NHIỄM SARS-COV-2” ở bên 

ngoài túi. 

 - Lau khử khuẩn bên ngoài túi đựng thi hài bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt. 

Ưu tiên sử dụng dung dịch chứa 0,5% Clo hoạt tính. 

3.2.3. Khâm liệm thi hài do nhiễm SARS-CoV-2 

Phải khâm liệm thi hài trong vòng 6 giờ kể từ khi tử vong hoặc khi phát hiện thi hài. 

 - Lót một tấm ni-lon lớn đủ để bao bọc thi hài dưới đáy quan tài, đặt thi hài lên 

tấm ni-lon đã lót dưới đáy quan tài và gói kín. 

 - Đóng kín quan tài. Kiểm tra và dán kín các khe hở của quan tài để đảm bảo 

không bị rò rỉ dịch ra ngoài 

- Lau toàn bộ quan tài bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt. 

 3.2.4. Khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực, buồng, phòng có 

người tử vong 

 - Thu gom toàn bộ rác thải bao gồm đồ vải, vật dụng cá nhân cần thải bỏ của 

người tử vong, phương tiện bảo vệ cá nhân và các chất thải phát sinh trong quá trình 

xử lý thi hài. Rác thải được thu gom vào túi màu vàng đầu tiên và buộc chặt miệng túi. 

Sau đó cho túi thứ nhất vào một túi màu vàng thứ hai, tiếp tục buộc chặt miệng túi. 



Bên ngoài túi màu vàng thứ hai phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 

SARS-CoV-2” và đưa đi xử lý theo quy định. 

 - Xử lý toàn bộ các bề mặt khu vực có người tử vong bằng dung dịch khử 

khuẩn bề mặt: 

 + Lau các bề mặt cần khử khuẩn bằng dung dịch khử khuẩn theo nguyên tắc từ 

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

 + Các vị trí lau: 

 * Phòng đặt thi hài: nền nhà, tường, giường người tử vong, bàn ghế, tủ quần áo, 

tay nắm cửa… 

 * Các khu vực khác trong nhà: nền nhà, tường, bồn cầu, vòi nước, khu bếp, cửa 

sổ, cửa ra vào…. 

 * Trường hợp người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện tại nơi 

công cộng thì khử khuẩn toàn bộ khu vực phát hiện người tử vong và khu vực xung 

quanh địa điểm phát hiện người tử vong cũng như các khu vực có liên quan. 

 - Sau khi xử lý xong thi hài thì tất cả những người tham gia đều phải vệ sinh tay 

bằng rửa sạch tay với nước sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát 

khuẩn tay. 

 3.2.5. Vận chuyển thi hài nhiễm SARS-CoV-2 

 - Vận chuyển quan tài tới nơi hỏa táng, mai táng. 

 - Người đi cùng phương tiện vận chuyển quan tài của người tử vong phải mang 

đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. 

 - Ngay sau khi vận chuyển quan tài tới nơi hỏa táng, mai táng phải khử khuẩn 

toàn bộ bề mặt phương tiện chở quan tài bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt. 

 - Sau khi khử khuẩn phương tiện vận chuyển quan tài, người tham gia vận 

chuyển tháo, cởi bỏ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; Vệ sinh tay bằng 

rửa sạch tay với nước sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát 

khuẩn tay. 

 3.2.6. Hỏa táng, mai táng 

a. Hoả táng 

 - Cần tiến hành hỏa táng thi hài nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ kể từ 

khi tử vong. 

- Sau khi hỏa táng, phải tiến hành vệ sinh khử khuẩn nền nhà, tường, cửa phòng 

tiếp nhận, các dụng cụ, trang thiết bị có liên quan bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt. 

 - Sau khi hỏa táng và vệ sinh khử khuẩn, người tham gia hỏa táng tháo, cởi bỏ 

các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; vệ sinh tay bằng rửa sạch tay với nước 

sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay. 

b. Mai táng 

 - Chọn nơi đất cao, cuối hướng gió, không bị ngập úng để đào huyệt. Cần tiến 

hành việc mai táng thi hài trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong. 



 - Sau khi hoàn tất mai táng, người tham gia mai táng tháo, cởi bỏ các phương 

tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; vệ sinh tay bằng rửa sạch tay với nước sạch và xà 

phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay. 

 3.2.7. Phương tiện bảo vệ cá nhân 

 - Những người tham gia xử lý, khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng, mai táng thi 

hài; khử khuẩn và xử lý môi trường luôn mang phương tiện bảo vệ cá nhân và thực 

hành mặc vào, tháo bỏ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định. 

 - Các phương tiện bảo vệ cá nhân sau khi tháo bỏ phải được thu gom vào túi màu 

vàng đầu tiên và buộc chặt miệng túi. Sau đó cho túi thứ nhất vào một túi màu vàng thứ 

hai, tiếp tục buộc chặt miệng túi. Bên ngoài túi màu vàng thứ hai phải dán nhãn “CHẤT 

THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và đưa đi xử lý theo quy định. 

 4. Xử lý đối với người tiếp xúc với người tử vong do/thi hài nhiễm SARS-

CoV-2 

Những người tiếp xúc với người tử vong do/thi hài nhiễm SARS-CoV-2 phải 

thực hiện cách ly phòng bệnh theo quy định tại Mục IV Hướng dẫn tạm thời giám sát 

và phòng, chống COVID-19 ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 

30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Sở Y tế 

 Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện chỉ đạo, phổ biến, tập huấn triển khai 

hướng dẫn cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan cấp xã. 

5.2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Chỉ đạo việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong quá 

trình xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 kịp thời theo đúng quy định. 

  5.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 - Tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trên 

địa bàn trong việc thực hiện hướng dẫn này.  

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng.  

 5.4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có người tử vong do nhiễm SARS-

CoV-2 

- Phổ biến, tuyên truyền việc triển khai hướng dẫn trên địa bàn. 

 - Thành lập các đội xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 và cung cấp đầy đủ hóa 

chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng dẫn. 

 - Chỉ đạo tổ trưởng dân phố, trưởng khóm/ấp, các ban, ngành liên quan thông 

báo ngay cho chính quyền địa phương khi có người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. 

 - Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện xử lý thi hài nhiễm SARS-

CoV-2. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn này. 



5.5. Trung tâm Y tế  

 - Tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trên 

địa bàn trong việc thực hiện hướng dẫn này. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

5.6. Trạm Y tế 

Phối hợp với đội xử lý thi hài trong quá trình xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2. 

- Tổ chức truyền thông về việc thực hiện hướng dẫn cho cộng đồng. 

5.7. Cơ sở hỏa táng, mai táng 

- Chuẩn bị đủ hóa chất, trang thiết bị theo hướng dẫn. 

- Thực hiện việc hỏa táng, mai táng thi hài nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng 

hướng dẫn và đảm bảo an toàn. 
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