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     Ừ       Ắ  

 

COVID-19: B֓nh vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp do SARS-CoV-2 

KBCB: Kh§m b֓nh, chֻa b֓nh 

KSNK: KiԜm so§t nhi֑m khuӼn 

NB: NgҼ֩i b֓nh 

NVYT: Nh©n vi°n y tԒ 

PHCN: Ph¸ng h֥ c§ nh©n 

PNC: Ph¸ng ngַa chuӼn 

VST:              V֓ sinh tay 

XN: X®t nghi֓m 
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  Ả    Í    Ừ   Ữ 

 

Trong phӴm vi cֳa HҼ֧ng dӾn n¨y, c§c tַ ngֻ dҼ֧i Ľ©y ĽҼ֯c hiԜu nhҼ sau: 

Buồng đệm (Anteroom): l¨ bu֟ng nh֛ nԄm giֻa h¨nh lang v¨ bu֟ng c§ch ly, 

l¨ nҺi chuӼn b֗ c§c phҼҺng ti֓n cӺn thiԒt cho bu֟ng c§ch ly. 

Nhân viên y tế (Health care worker): l¨ tӸt cӶ nh©n vi°n, ngҼ֩i lao Ľ֥ng 

trong cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh c· li°n quan ĽԒn kh§m, ĽiԚu tr֗, chŁm s·c ngҼ֩i 

b֓nh (bao g֟m b§c sǫ, ĽiԚu dҼ֭ng, k׃ thuԀt y, nh©n vi°n vԀt lĨ tr֗ li֓u, nh©n vi°n 

x« h֥i, t©m lĨ, dҼ֯c sǫ, nh©n vi°n v֓ sinh...). 

Lây truyền qua đường tiếp xúc (Contact transmission): l¨ phҼҺng thֵc l©y 

truyԚn ph֡ biԒn nhӸt. L©y truyԚn qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c chia th¨nh 2 nh·m: 

- L©y truyԚn qua tiԒp x¼c trֽc tiԒp: vi sinh vԀt ĽҼ֯c truyԚn tַ ngҼ֩i n¨y sang 

ngҼ֩i kh§c do sֽ tiԒp x¼c trֽc tiԒp giֻa m¹ hoԊc t֡ chֵc cֳa cҺ thԜ (g֟m cӶ da v¨ 

ni°m mӴc) ngҼ֩i n¨y v֧i da, ni°m mӴc ngҼ֩i kh§c mà không thông qua vԀt trung 

gian hoԊc ngҼ֩i trung gian b֗ nhi֑m. 

- L©y truyԚn qua tiԒp x¼c gi§n tiԒp th¹ng qua c§c vԀt dֱng, bàn tay b֗ ¹ 

nhi֑m. 

L©y truyԚn qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c l¨ ĽҼ֩ng l©y truyԚn chֳ yԒu nhӸt l¨m lan 

truyԚn vi sinh vԀt tַ ngҼ֩i b֓nh (NB) này sang NB kh§c hay tַ nh©n vi°n y tԒ 

(NVYT) sang NB v¨ ngҼ֯c lӴi. NVYT c· nhֻng hoӴt Ľ֥ng tiԒp x¼c trֽc tiԒp hoԊc 

gi§n tiԒp v֧i NB, v֧i m§u hoԊc d֗ch cҺ thԜ tַ NB c· nguy cҺ nhi֑m b֓nh hoԊc 

l¨m lan truyԚn b֓nh trong cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh (KBCB).  

Lây truyền qua đường giọt bắn (Droplet transmission): l©y truyԚn qua 

ĽҼ֩ng gi֙t bԂn xӶy ra khi ni°m mӴc cֳa ngҼ֩i nhԀn (ni°m mӴc mȈi, kԒt mӴc v¨ ²t 

gԊp hҺn l¨ ni°m mӴc mi֓ng) gԊp phӶi nhֻng gi֙t bԂn mang t§c nh©n g©y b֓nh có 

k²ch thҼ֧c 5ɛm. C§c hӴt n¨y chֵa c§c vi sinh vԀt g©y b֓nh tӴo ra khi ho, hԂt hҺi, 

n·i chuy֓n hoԊc khi thֽc hi֓n m֥t s֝ thֳ thuԀt (h¼t, ĽԊt n֥i kh² quӶn, vԀt lĨ tr֗ li֓u 

ln֟g ngֽc, h֟i sֵc tim ph֡i...). L©y truyԚn qua gi֙t bԂn khi c· tiԒp x¼c gӺn (< 2 

m®t giֻa NB v¨ ngҼ֩i tiԒp x¼c gӺn). C§c t§c nh©n g©y b֓nh l©y truyԚn theo gi֙t 

bԂn thҼ֩ng gԊp nhҼ: vi sinh vԀt g©y vi°m ph֡i, ho g¨, bӴch hӺu, c¼m, SARS, quai 

b֗, Ebola, SARS-CoV-2é 

Lây truyền qua đường không khí (Airborne transmission): l¨ l©y nhi֑m qua 

c§c tiԜu phӺn kh¹ng kh² hay qua c§c gi֙t d֗ch si°u nh֛ lҺ lֹng trong kh¹ng kh² 

(aerosol) c· k²ch thҼ֧c <5 ɛm xӶy ra khi ngҼ֩i l¨nh h²t phӶi c§c tiԜu phӺn kh² 

hoԊc c§c gi֙t d֗ch si°u nh֛ chֵa vi-rút hoԊc vi khuӼn ph§t t§n lҺ lֹng trong kh¹ng 

khí. H³nh thֵc l©y nhi֑m n¨y c· thԜ xӶy ra ֫ c§c b֓nh nhҼ c¼m m½a, c¼m H1N1, 

cúm H5N1, COVID-19é khi thֽc hi֓n c§c thֳ thuԀt chӼn Ľo§n, chŁm s·c ĽҼ֩ng 

th֫ c· tӴo kh² dung ֫ ngҼ֩i nhi֑m b֓nh. 

Phòng ngừa chuẩn (Standard precaution): l¨ tԀp h֯p c§c bi֓n ph§p ph¸ng 

ngַa cҺ bӶn §p dֱng cho tӸt cӶ NB trong c§c cҺ s֫ KBCB kh¹ng phֱ thu֥c v¨o 
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chӼn Ľo§n, t³nh trӴng nhi֑m tr½ng v¨ th֩i ĽiԜm chŁm s·c dֽa tr°n nguy°n tԂc coi tӸt 

cӶ m§u, chӸt tiԒt, chӸt b¨i tiԒt (trַ m֟ h¹i) ĽԚu c· nguy cҺ l©y truyԚn b֓nh. Phòng 

ngַa chuӼn (PNC) cӺn ĽҼ֯c §p dֱng khi chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ cho tӸt cӶ NB trong cҺ 

s֫ KBCB, kh¹ng phֱ thu֥c v¨o chӼn Ľo§n v¨ t³nh trӴng nhi֑m tr½ng cֳa NB. 

Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền (Transmission-based precaution): 
l¨ c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y nhi֑m qua 3 ĽҼ֩ng ch²nh trong qu§ tr³nh kh§m 

b֓nh, chֻa b֓nh g֟m: qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c, ĽҼ֩ng gi֙t bԂn v¨ ĽҼ֩ng không khí. 

Phương tiện phòng hộ cá nhân (Personal Protective Equipment): là nhֻng 

phҼҺng ti֓n cӺn mang ĽԜ bӶo v֓ NVYT kh֛i b֗ nhi֑m b֓nh khi tiԒp x¼c gӺn v֧i 

NB. PhҼҺng ti֓n ph¸ng h֥ c§ nh©n (PHCN) cȈng c· thԜ bӶo v֓ NB kh¹ng b֗ 

nhi֑m c§c vi sinh vԀt thҼ֩ng tr¼ v¨ v«ng lai tַ NVYT. C§c phҼҺng ti֓n PHCN 

thҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng g֟m: gŁng tay, khӼu trang c§c loӴi, áo choàng, tӴp dԚ ch֝ng 

thӸm, mȈ, k²nh bӶo h֥, tӸm che mԊt v¨ ֳng hay bao gi¨yé T½y theo ĽҼ֩ng l©y 

truyԚn cֳa b֓nh nguy°n m¨ lֽa ch֙n phҼҺng ti֓n PHCN ph½ h֯p.  

Vệ sinh tay: V֓ sinh tay (VST) bao g֟m c§c k׃ thuԀt rֹa tay bԄng xà phòng 

v֧i nҼ֧c sӴch hoԊc chà tay v֧i c§c dung d֗ch c· chֵa c֟n hoԊc dung d֗ch c· chֵa 

c֟n v¨ chӸt khֹ khuӼn. 

Thủ thuật tạo khí dung: l¨ nhֻng thֳ thuԀt trong kh§m b֓nh, chֻa b֓nh có 

thԜ l¨m cho d֗ch ĽҼ֩ng h¹ hӸp cֳa ngҼ֩i b֓nh tr֫ th¨nh c§c hӴt kh² dung nhҼ n֥i 

soi phԒ quӶn, ĽԊt n֥i kh² quӶn, m֫ kh² quӶn, h֟i sֵc tim ph֡i, th¹ng kh² kh¹ng 

x©m lӸné. C§c hӴt khí dung n¨y c· khӶ nŁng t֟n tӴi trong m¹i trҼ֩ng kh¹ng khí.  

Lượng khí thay đổi mỗi giờ hoặc tốc độ thay đổi không khí (Air change per 
hour – ACH hoặc ACPH): là s֝ lӺn t֡ng thԜ t²ch không khí cֳa m֥t khu vֽc nhӸt 

Ľ֗nh (thҼ֩ng l¨ m֥t ph¸ng, m֥t khu vֽc gi֧i hӴn) ĽҼ֯c lu©n chuyԜn thay thԒ bԄng 

kh¹ng kh² m֧i trong m֥t gi֩.  

Khẩu trang y tế (Medical mask hoặc Surgical mask): KhӼu trang ĽҼ֯c 

NVYT sֹ dֱng h¨ng ng¨y trong c§c cҺ s֫ KBCB, khi l¨m thֳ thuԀt, phӾu thuԀt 

hoԊc khi tiԒp x¼c v֧i NB c· thԜ l©y truyԚn qua gi֙t bԂn, h¹ hӸp. KhӼu trang y tԒ 

(Medical mask) c¸n c· thԜ g֙i l¨ khӼu trang ngoӴi khoa (Surgical mask) hay khӼu 

trang phӾu thuԀt. TӴi Vi֓t Nam, ti°u chuӼn khӼu trang y tԒ ĽҼ֯c qui Ľ֗nh theo tiêu 

chuӼn TCVN 8389-2010.  

Khẩu trang có hiệu lực lọc cao (Respirator mask): trong hҼ֧ng dӾn n¨y, 

khӼu trang c· hi֓u lֽc l֙c cao ĽҼ֯c hiԜu là loӴi khӼu trang ĽӴt chֵng nhԀn N95 

theo ti°u chuӼn cֳa Vi֓n an to¨n v¨ sֵc kh֛e nghԚ nghi֓p qu֝c gia Hoa KȢ 

(NIOSH) hoԊc ti°u chuӼn FFP2 cֳa Li°n minh ch©u Ąu (EU) hoԊc tҼҺng ĽҼҺng 

(sau Ľ©y g֙i chung l¨ khӼu trang N95). 
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   U Ê   Ắ  VÀ   ỆN PHÁP   Ể              Ễ  SARS-CoV-2 

 

1. Đại cương về SARS-CoV-2 và COVID-19 

Vi rút Corona (CoV) l¨ m֥t h֙ vi rút l֧n ֫ Ľ֥ng vԀt v¨ ngҼ֩i. H֙ vi rút 

Corona ĽҼ֯c chia l¨m 4 gi֝ng, bao g֟m 2 gi֝ng alpha v¨ 2 gi֝ng beta g©y b֓nh 

tr°n ngҼ֩i, v֧i c§c tri֓u chֵng tַ cӶm th¹ng thҼ֩ng ĽԒn nhֻng trҼ֩ng h֯p b֓nh 

nghi°m tr֙ng hҺn. Gi֝ng beta Corona l¨ nguy°n nh©n cֳa h֥i chֵng vi°m ĽҼ֩ng 

h¹ hӸp cӸp t²nh nԊng SARS-CoV v¨ h֥i chֵng b֓nh h¹ hӸp Trung ņ¹ng (MERS-

CoV), g©y vi°m ph֡i nԊng c· thԜ dӾn t֧i tֹ vong. 

Vi rút Corona c· h³nh cӺu v֧i ĽҼ֩ng k²nh khoӶng 125nm, c· c§c protein bԚ mԊt 

n֡i l°n h³nh gai (Hình 1). Vi rút chֵa 4 protein cӸu tr¼c ch²nh l¨ protein gai (S), 

protein m¨ng (M), protein v֛ (E) v¨ nucleocapsid (N). B°n trong v֛ cֳa vi rút là 

nucleocapsid s֯i ĽҺn dҼҺng, Ľ֝i xֵng xoԂn ֝c. Vi rút c· RNA s֯i ĽҺn ĽҼҺng t²nh, 

kh¹ng ph©n ĽoӴn, khoӶng 30 kb.  

 

Hình 1: CӸu tr¼c SARS-CoV-2 

Cu֝i nŁm 2019, tӴi VȈ H§n, Trung Qu֝c, Ľ« b½ng ph§t d֗ch vi°m ph֡i do m֥t 

chֳng vi r¼t Corona g©y ra. C§c nh¨ khoa h֙c Trung Qu֝c sau Ľ· Ľ« ph©n lԀp 

ĽҼ֯c m֥t loӴi vi r¼t Corona ho¨n to¨n m֧i (ban ĽӺu WHO kĨ hi֓u l¨ 2019-nCoV, 

sau Ľ· ch²nh thֵc ĽԊt t°n l¨ SARS-CoV-2 gây d֗ch COVID-19), ĽҼ֯c ph§t hi֓n c· 

tr³nh tֽ gen gi֝ng ²t nhӸt 70% v֧i SARS-CoV-1. 

Ca b֓nh ĽӺu ti°n ĽҼ֯c x§c nhԀn tӴi Trung Qu֝c vào ngày 08/12/2019. Tính 

ĽԒn 08/12/2020, sau 1 nŁm g©y d֗ch ֫ 237 qu֝c gia v¨ v½ng l«nh th֡, to¨n thԒ gi֧i 

có 68 tri֓u ca COVID-19, trong Ľ· 1.550.263 ngҼ֩i tֹ vong. S֝ ngҼ֩i chԒt v¨ mԂc 

m֧i h¨ng ng¨y vӾn Ľang tŁng l°n, ֫ mֵc hҺn 500.000 ca mԂc m֧i v¨ hҺn 8.000 

ngҼ֩i chԒt m֣i ng¨y. TӴi Vi֓t Nam, ĽԒn ng¨y 08/12/2020 Ľ« c· 1.367 ngҼ֩i x§c 

Ľ֗nh nhi֑m SARS-COV-2, trong Ľ· có 35 ca tֹ vong.  

SARS-CoV-2 chֳ yԒu l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng gi֙t bԂn trong phӴm vi gӺn v֧i 

ngҼ֩i nhi֑m SARS-CoV-2 v¨ qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c. L©y truyԚn qua ĽҼ֩ng kh¹ng 

kh² c· thԜ xӶy ra tӴi c§c khu vֽc thֽc hi֓n c§c thֳ thuԀt tӴo ra kh² dung, ĽԊc bi֓t 

trong phӴm vi gӺn (<2 m®t) v¨ trong khu vֽc k²n, th¹ng kh² k®m.  

Hi֓n nay chҼa c· thu֝c ĽiԚu tr֗ ĽԊc hi֓u, vԂc xin Ľang nghi°n cֵu v¨ sֹ dֱng ֫ 

m֥t s֝ qu֝c gia n°n c§c bi֓n ph§p quan tr֙ng trong ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-

https://vi.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://vi.wikipedia.org/wiki/WHO
https://vi.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
https://vi.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
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CoV-2 vӾn l¨ mang khӼu trang, VST, v֓ sinh bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng, giֻ khoӶng c§ch, 

tr§nh tֱ tԀp Ľ¹ng ngҼ֩i. 

2    c  ịn  ng    c   ện  

2.1. Trường hợp bệnh nghi ngờ 

Bao g֟m c§c trҼ֩ng h֯p: 

A. NgҼ֩i b֓nh c· s֝t v¨/hoԊc vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp t²nh kh¹ng lĨ giӶi ĽҼ֯c 

bԄng c§c nguy°n nh©n kh§c. 

B. NgҼ֩i b֓nh c· bӸt kȢ tri֓u chֵng h¹ hӸp n¨o VÀ c· tiԚn sֹ ĽԒn/qua/֫/vԚ 

t ַv½ng d֗ch t֑* c· b֓nh COVID-19 trong khoӶng 14 ng¨y trҼ֧c khi kh֫i ph§t c§c 

tri֓u chֵng HOԉC tiԒp x¼c gӺn (**) v֧i trҼ֩ng h֯p b֓nh nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh 

COVID-19 trong khoӶng 14 ng¨y trҼ֧c khi kh֫i ph§t c§c tri֓u chֵng. 

* Vù   d     ễ: ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh l¨ nhֻng qu֝c gia, v½ng l«nh th֡ c· ghi nhԀn 

ca mԂc COVID-19 l©y truyԚn n֥i Ľ֗a, hoԊc nҺi c· ֡ d֗ch Ľang hoӴt Ľ֥ng tӴi Vi֓t 

Nam theo ñHҼ֧ng dӾn tӴm th֩i gi§m s§t v¨ ph¸ng, ch֝ng COVID-19ò cֳa B֥ Y tԒ 

v¨ ĽҼ֯c cԀp nhԀt b֫i Cֱc Y tԒ dֽ ph¸ng. 

** Ti p xú   ầ : b    ồm 

- TiԒp x¼c tӴi c§c cҺ s֫ y tԒ, bao g֟m: trֽc tiԒp chŁm s·c NB COVID-19; làm 

vi֓c c½ng v֧i NVYT mԂc COVID-19; t֧i thŁm NB hoԊc ֫ c½ng ph¸ng b֓nh c· 

NB mԂc COVID-19. 

- TiԒp x¼c trֽc tiԒp trong khoӶng c§ch Ò 2 m®t v֧i trҼ֩ng h֯p b֓nh nghi ng֩ 

hoԊc x§c Ľ֗nh mԂc COVID-19 trong th֩i kȢ mԂc b֓nh. 

- S֝ng c½ng nh¨ v֧i trҼ֩ng h֯p b֓nh nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh mԂc COVID-19 

trong th֩i kȢ mԂc b֓nh. 

- C½ng nh·m l¨m vi֓c hoԊc c½ng ph¸ng l¨m vi֓c v֧i ca b֓nh x§c Ľ֗nh hoԊc 

ca b֓nh nghi ng֩ trong th֩i kȢ mԂc b֓nh. 

- C½ng nh·m: du l֗ch, c¹ng t§c, vui chҺi, bu֡i li°n hoan, cu֥c h֙p ... v֧i ca 

b֓nh x§c Ľ֗nh hoԊc ca b֓nh nghi ng֩ trong th֩i kȢ mԂc b֓nh. 

- Di chuyԜn tr°n c½ng phҼҺng ti֓n (ng֟i c½ng h¨ng, trҼ֧c hoԊc sau hai h¨ng 

ghԒ) v֧i trҼ֩ng h֯p b֓nh nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh mԂc COVID-19 trong th֩i kȢ 

mԂc b֓nh. 

2.2. Trường hợp bệnh xác định 

L¨ trҼ֩ng h֯p b֓nh nghi ng֩ hoԊc bӸt cֵ ngҼ֩i n¨o c· x®t nghi֓m dҼҺng 

t²nh v֧i vi r¼t SARS-CoV-2 ĽҼ֯c thֽc hi֓n b֫i c§c cҺ s֫ x®t nghi֓m do B֥ Y tԒ 

cho ph®p khԆng Ľ֗nh. 

3   guyên tắc p òng ngừ  lây n iễm trong cơ sở k  m  ện   c ữ   ện  

- Thֽc hi֓n PNC kԒt h֯p v֧i ph¸ng ngַa qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c v¨ ĽҼ֩ng gi֙t 

bԂn trong thŁm kh§m, chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 
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- Ćp dֱng c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh² khi 

thֽc hi֓n thֳ thuԀt c· tӴo kh² dung tr°n ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2. 

- KiԜm so§t t֝t th¹ng kh², m¹i trҼ֩ng, VST, sֹ dֱng ĽӺy Ľֳ v¨ Ľ¼ng phҼҺng 

ti֓n PHCN l¨ các bi֓n ph§p quan tr֙ng nhӸt trong ph¸ng ngַa l©y nhi֑m. 

4    c  iện p  p kiểm so t lây n iễm trong cơ sở k  m  ện   c ữ   ện  

4.1. Phòng ngừa chuẩn 

Ph¸ng ngַa chuӼn bao g֟m c§c bi֓n ph§p sau: 

- V֓ sinh tay theo 5 th֩i ĽiԜm VST v¨ theo k׃ thuԀt VST 6 bҼ֧c. 

- Sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN ph½ h֯p t½y theo t³nh hu֝ng nhҼ khi xֹ lĨ m§u, 

d֗ch tiԒt, chӸt tiԒt hay khi dֽ kiԒn sԐ tiԒp x¼c v֧i m§u, d֗ch tiԒt, chӸt tiԒt. 

- Thֽc hi֓n quy tԂc v֓ sinh h¹ hӸp khi ho, hԂt hҺi. 

- Thֽc hi֓n dֽ ph¸ng t֡n thҼҺng do vԀt sԂc nh֙n trong khi chŁm s·c NB. 

- Xֹ lĨ dֱng cֱ chŁm s·c NB t§i sֹ dֱng Ľ¼ng quy tr³nh. 

- Thu gom, vԀn chuyԜn, xֹ lĨ Ľ֟ vӶi bӼn, an to¨n. 

- V֓ sinh m¹i trҼ֩ng chŁm s·c NB. 

- Xֹ lĨ chӸt thӶi Ľ¼ng quy Ľ֗nh. 

- SԂp xԒp NB an toàn. 

+ XԒp NB nhi֑m SARS-CoV-2 c· t³nh trӴng b֓nh nԊng v¨o ph¸ng cӸp cֵu 

khu c§ch ly hoԊc ph¸ng c§ch ly c· ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n cӸp cֵu ri°ng bi֓t.  

+ XԒp NB kh¹ng c· biԜu hi֓n nԊng vào bu֟ng ri°ng hoԊc c· thԜ sԂp xԒp theo 

nh·m c½ng b֓nh chung bu֟ng.  

+ Kh¹ng xԒp ngҼ֩i c· x®t nghi֓m SARS-CoV-2 (+) v֧i nhֻng ngҼ֩i nghi 

ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

4.2. Phòng ngừa dựa theo đường lây truyền 

4.2.1. P                                i p xú           Precautions)  

Ph¸ng ngַa l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c ch¼ Ĩ c§c ĽiԜm: 

- Cho NB nԄm bu֟ng ri°ng. NԒu kh¹ng c· bu֟ng ri°ng, xԒp NB ֫ c½ng 

ph¸ng v֧i NB nhi֑m c½ng t§c nh©n g©y b֓nh. 

- Mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN khi vào phòng cách ly. Trong quá trình 

chŁm s·c NB cӺn thay gŁng sau khi tiԒp x¼c v֧i vԀt dֱng c· khӶ nŁng chֵa n֟ng 

Ľ֥ vi r¼t, vi khuӼn cao (ph©n, d֗ch dӾn lҼu, d֗ch tiԒté).  

- Mang §o cho¨ng v¨ bao gi¨y sӴch khi v¨o ph¸ng NB v¨ c֫i b֛ trҼ֧c khi ra 

kh֛i ph¸ng Ľ֓m. Sau khi Ľ« c֫i §o cho¨ng v¨ bao giӺy, phӶi ch¼ Ĩ kh¹ng ĽҼ֯c ĽԜ §o 

quӺn chӴm v¨o bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng hay nhֻng vԀt dֱng kh§c. 
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- Th§o gŁng, §o cho¨ng và VST trҼ֧c khi ra kh֛i bu֟ng c§ch ly. Sau khi Ľ« 

th§o gŁng v¨ VST, kh¹ng ĽҼ֯c chӴm v¨o bӸt cֵ bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng hay vԀt dֱng 

nào trong phòng Ľ֓m.  

- HӴn chԒ t֝i Ľa vi֓c vԀn chuyԜn NB ra ngo¨i bu֟ng c§ch ly. C֝ gԂng sֹ 

dֱng c§c k׃ thuԀt tӴi giҼ֩ng (X-quang, si°u ©mé), nԒu cӺn phӶi vԀn chuyԜn th³ 

phӶi th¹ng b§o trҼ֧c v֧i nҺi sԐ chuyԜn ĽԒn, cho NB mang khӼu trang y tԒ trong 

qu§ tr³nh vԀn chuyԜn, trong trҼ֩ng h֯p c· t֡n thҼҺng da phӶi che phֳ tr§nh ph§t 

t§n ngu֟n nhi֑m, sֹ dֱng c§c l֝i Ľi vԀn chuyԜn ri°ng ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh trҼ֧c ĽԜ giӶm 

thiԜu phҺi nhi֑m cho NVYT, NB kh§c v¨ ngҼ֩i kh§c. 

- Dֱng cֱ, thiԒt b֗ d½ng trong kh§m, chӼn Ľo§n, ĽiԚu tr֗ v¨ chŁm s·c NB: Nên 

sֹ dֱng m֥t lӺn cho tַng NB riêng bi֓t. NԒu kh¹ng thԜ, cӺn l¨m sӴch, khֹ khuӼn 

v¨ ti֓t khuӼn trҼ֧c khi sֹ dֱng cho NB khác. 

4.2.2. P                                iọ  bắ   D  p    P      i     

Ph¸ng ngַa l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng gi֙t bԂn cӺn ch¼ Ĩ c§c ĽiԜm sau: 

- Cho NB nԄm ph¸ng cách ly riêng. NԒu kh¹ng c· ph¸ng ri°ng, xԒp NB ֫ 

c½ng ph¸ng v֧i NB nhi֑m c½ng t§c nh©n g©y b֓nh nhҼng phӶi giֻ khoӶng c§ch t֝i 

thiԜu 2 mét. 

- Mang khӼu trang y tԒ, kính bӶo v֓ mԂt hoԊc tӸm che mԊt nhӸt l¨ khi tiԒp x¼c 

gӺn v֧i NB. 

- HӴn chԒ t֝i Ľa vԀn chuyԜn NB ra ngo¨i bu֟ng c§ch ly, nԒu cӺn phӶi vԀn 

chuyԜn th³ phӶi cho NB mang khӼu trang y tԒ, sֹ dֱng l֝i Ľi ri°ng ĽԜ vԀn chuyԜn 

ngҼ֩i b֓nh nhԄm tr§nh l©y nhi֑m cho NVYT, NB kh§c v¨ ngҼ֩i kh§c. 

4.2.3. P                               k ô   k í  Ai b rne Precautions) 

Nhֻng bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh² bao g֟m: 

- XԒp NB nԄm ph¸ng cách ly riêng. TrҼ֩ng h֯p kh¹ng thԜ b֝ tr² ph¸ng ri°ng 

cӺn sԂp xԒp NB c½ng nh·m Ľ« x§c Ľ֗nh nhi֑m chung ph¸ng. 

- ņӶm bӶo th¹ng kh² an to¨n: th¹ng kh² tֽ nhi°n, th¹ng kh² cҺ h֙c hoԊc ph֝i 

h֯p nhҼng lҼu lҼ֯ng kh¹ng kh² trao Ľ֡i t֝i thiԜu phӶi ĽӴt Ó12 lu֟ng kh²/gi֩. C· 

thԜ d½ng h֓ th֝ng h¼t kh² ra ngo¨i (thӸp b°n dҼ֧i, c§ch nԚn nh¨ 10-15cm) ra khu 

vֽc kh¹ng c· ngҼ֩i qua lӴi v¨ tr§nh cho kh¹ng kh² Ľ« ¹ nhi֑m t§i lҼu th¹ng vào 

khu vֽc bu֟ng b֓nh. 

- BӸt kȢ ngҼ֩i n¨o v¨o ph¸ng c§ch ly phӶi mang khӼu trang c· hi֓u lֽc l֙c 

cao (v² dֱ khӼu trang N95). 

- HӴn chԒ vԀn chuyԜn NB. Ch֕ vԀn chuyԜn trong nhֻng trҼ֩ng h֯p hԒt sֵc 

cӺn thiԒt. Mang khӼu trang y tԒ cho NB khi ra kh֛i ph¸ng. 

- TiԒn h¨nh thֳ thuԀt trong ph¸ng riêng v֧i cֹa ra v¨o phӶi Ľ·ng k²n, th¹ng 

kh² an to¨n v¨ c§ch xa nhֻng NB khác. 

- Khi thֽc hi֓n c§c thֳ thuԀt c· x©m lӸn cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2, NVYT cӺn tu©n thֳ mang Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN ĽӺy Ľֳ. 
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TrҼ֩ng h֯p cӺn phӾu thuԀt, thֳ thuԀt v¹ khuӼn th³ mang phҼҺng ti֓n PHCN bên 

trong b֥ quӺn §o cho¨ng v¹ khuӼn ĽԜ thֽc hi֓n phӾu thuԀt thֳ thuԀt.  

- C§c ca b֓nh cӺn cho th֫ m§y, ĽԊt n֥i kh² quӶn, th֫ m§y kh¹ng x©m nhԀp 

(CPAP) cȈng cӺn mang phҼҺng ti֓n PHCN ĽӺy Ľֳ (KhӼu trang N95...) dֽ ph¸ng 

lây qua không khí v¨ gi֙t bԂn. 

- Lֽa ch֙n dֱng cֱ v¨ phҼҺng ph§p h¼t Ľ֩m k²n cho NB c· th¹ng kh² h֣ tr֯ 

nԒu c· ch֕ Ľ֗nh h¼t Ľ֩m. 

4.3. Kiểm soát môi trường 

4.3.1. Môi        b  mặ         ,      ,    h lang 

KiԜm so§t m¹i trҼ֩ng l¨ bi֓n ph§p quan tr֙ng trong ph¸ng ngַa l©y nhi֑m 

SARS-CoV-2. CӺn ch¼ Ĩ nhֻng nguy°n tԂc sau: 

- C§c bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng cӺn phӶi ĽҼ֯c l¨m sӴch v¨ khֹ khuӼn bԄng h·a chӸt 

khֹ khuӼn ph½ h֯p v¨ ĽҼ֯c cӸp ph®p. 

- Nhֻng Ľ§m m§u hoԊc c§c chӸt thӶi, chӸt tiԒt sinh h֙c nhҼ chӸt n¹n, ph©n c· 

tr°n c§c bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng phӶi ĽҼ֯c loӴi b֛ ngay bԄng khŁn tӼm h·a chӸt chֵa Clo 

hoӴt t²nh 0,5% (5.000 ppm), sau Ľ· lau sӴch bԄng khŁn sӴch v¨ lau lӴi lӺn 2 v֧i Clo 

hoӴt t²nh 0,1% (X m   i  i    ại p ầ  Vệ  i  , k ử k  ẩ  môi        b  mặ ). 

4.3.2. Thông khí 

- ņӶm bӶo th¹ng kh² th²ch h֯p giֻa c§c khu vֽc: Khu tiԒp nhԀn NB, hành 

lang, ph¸ng ch֩ th¹ng tho§ng, kh¹ng b֗t kín. 

- Khu vֽc bu֟ng b֓nh: 

+ Bu֟ng c§ch ly t֝i Ҽu l¨ §p lֽc ©m. 

+ TrҼ֩ng h֯p kh¹ng thԜ l¨m ph¸ng §p lֽc ©m, cӺn sֹ dֱng ph¸ng c· không 

kh² h֣n h֯p hoԊc th¹ng kh² tֽ nhi°n, ĽӶm bӶo th¹ng kh² trong bu֟ng c§ch ly t֝i 

thiԜu  12 lu֟ng kh¹ng kh² trao Ľ֡i/gi֩. 

+ Bu֟ng l¨m thֳ thuԀt c· khӶ nŁng tӴo kh² dung, phӶi thֽc hi֓n trong bu֟ng 

có thông kh² th²ch h֯p (Ó12 lu֟ng kh² trao Ľ֡i/gi֩). 

4.3.3. P  ơ    iệ , má  mó ,  i        

V֓ sinh v¨ khֹ khuӼn h¨ng ng¨y, ²t nhӸt ng¨y 2 lӺn v¨ khi cӺn (giֻa hai NB, 

khi NB tֹ vong, chuyԜn hoԊc ra vi֓n) bԄng h·a chӸt khֹ khuӼn ph½ h֯p v¨ ĽҼ֯c 

cӸp ph®p. 

Xem chi tiԒt tӴi phӺn V֓ sinh, khֹ khuӼn m¹i trҼ֩ng bԚ mԊt. 

4.4. Phòng ngừa lây truyền cho cộng đồng 

- NVYT khi chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, trong 

giai ĽoӴn Ľang theo d»i hӴn chԒ tiԒp x¼c v֧i ngҼ֩i th©n, c֥ng Ľ֟ng cho ĽԒn khi hԒt 

th֩i gian nguy cҺ, hӴn chԒ ph§t t§n v¨ l©y lan trong b֓nh vi֓n cȈng nhҼ c֥ng Ľ֟ng. 



11 

 

- CҺ s֫ KBCB cӺn b֝ tr² c§c k²p NVYT ri°ng chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi 

ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. Trong qu§ tr³nh chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2, k²p NVYT n¨y kh¹ng tham gia chŁm s·c nhֻng NB kh§c. 

- Tuy°n truyԚn cho ngҼ֩i d©n hӴn chԒ ĽԒn nhֻng khu vֽc Ľang c· d֗ch. 

NgҼ֩i Ľ« ĽԒn nhֻng khu vֽc Ľ· hoԊc ngҼ֩i c· tiԒp x¼c gӺn v֧i ngҼ֩i Ľ« ĽҼ֯c 

khԆng Ľ֗nh nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn ĽҼ֯c gi§m s§t cách ly 

hoԊc tֽ c§ch ly, theo d»i s§t th©n nhi֓t trong v¸ng 14 ng¨y. PhӶi ĽԒn b֓nh vi֓n 

ngay khi c· s֝t hoԊc c· c§c tri֓u chֵng vԚ h¹ hӸp. 

 gười k  ng c  triệu c ứng     ấp nên: 

- Tr§nh tֱ tԀp v¨ thҼ֩ng xuy°n ĽԒn nҺi Ľ¹ng Ľ¼c. 

- Duy tr³ khoӶng c§ch ²t nhӸt 2 m®t v֧i bӸt kȢ ngҼ֩i n¨o c· tri֓u chֵng h¹ 

hӸp (v² dֱ: ho, hԂt hҺi). 

- Thֽc hi֓n VST thҼ֩ng xuy°n: bԄng dung d֗ch chֵa c֟n nԒu tay kh¹ng d²nh 

bӼn hoԊc bԄng x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c khi tay b֗ d²nh bӼn. 

- NԒu ho hoԊc hԂt hҺi che mȈi v¨ mi֓ng bԄng khuׁu tay gӸp hoԊc khŁn giӸy, 

vֵt b֛ khŁn giӸy ngay sau khi sֹ dֱng v¨ thֽc hi֓n VST. 

- HӴn chԒ kh¹ng chӴm tay vào mԂt, mȈi v¨ mi֓ng. 

 gười c  triệu c ứng     ấp nên: 

- ņeo khӼu trang y tԒ v¨ Ľi kh§m c¨ng s֧m c¨ng t֝t nԒu b֗ s֝t, ho, kh· th֫é 

- Sֹ dֱng v¨ quӶn lĨ khӼu trang Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn. 

4.5. Các biện pháp phòng ngừa tổng hợp 

- PhӶi kԒt h֯p Ľ֟ng th֩i nhiԚu bi֓n ph§p KSNK, bao g֟m cӶ t֡ chֵc quy 

tr³nh s¨ng l֙c, c§ch ly, v֓ sinh m¹i trҼ֩ng, quӶn lĨ chӸt thӶi, sֹ dֱng Ľ¼ng phҼҺng 

ti֓n PHCN; kiԜm so§t l©y nhi֑m trong vԀn chuyԜn, giӶi phӾu v¨ xֹ lĨ thi hài, kiԜm 

so§t l©y nhi֑m tӴi ph¸ng x®t nghi֓m. 

- ņ֗ nh kȢ Ľ§nh gi§ thֽc h¨nh ph¸ng ngַa v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-

CoV-2 trong cҺ s֫ KBCB. Tham khӶo bӶng kiԜm tӴi Phֱ lֱc 18. 

5.  ổ c ức t ực  iện c ng t c p òng  kiểm so t lây n iễm     -CoV-2  

C§c cҺ s֫ KBCB cӺn triԜn khai thֽc hi֓n nghi°m c§c quy Ľ֗nh vԚ ph¸ng ngַa 

v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m b֓nh d֗ch do B֥ Y tԒ ban hành.  

CӺn huy Ľ֥ng tӸt cӶ ngu֟n lֽc cho kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2; cֵu 

chֻa ngҼ֩i mԂc b֓nh, ph¸ng ngַa l©y nhi֑m sang NB kh§c v¨ hӴn chԒ tֹ vong; 

chֳ Ľ֥ng ph֝i h֯p v֧i c§c lֽc lҼ֯ng kh§c khoanh v½ng ֡ d֗ch, vԀn chuyԜn, cӸp 

cֵu, c§ch ly, ĽiԚu tr֗ NB, xֹ lĨ m¹i trҼ֩ng ֡ d֗ch k֗p th֩i. 

C§c cҺ s֫ KBCB cӺn chֳ Ľ֥ng chuӼn b֗ v¨ thֽc hi֓n c§c hoӴt Ľ֥ng sau: 

5.1. Tổ chức, nhân lực 

- Th¨nh lԀp Ban ch֕ ĽӴo ph¸ng ch֝ng d֗ch COVID-19 tӴi c§c b֓nh vi֓n, 

th¨nh phӺn g֟m: Ban Gi§m Ľ֝c, ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p, khoa Kh§m b֓nh, khoa 



12 

 

H֟i sֵc cӸp cֵu, khoa TruyԚn nhi֑m, khoa Nhi, khoa H¹ hӸp, ph¸ng H¨nh ch²nh 

QuӶn tr֗, khoa KiԜm so§t nhi֑m khuӼn, ph¸ng VԀt tҼ - ThiԒt b֗ y tԒ, khoa DҼ֯c, 

ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, ph¸ng T֡ chֵc c§n b֥, Y tԒ cҺ quan. V֧i c§c b֓nh vi֓n tuyԒn 

trung ҼҺng v¨ tuyԒn t֕nh/th¨nh ph֝, Ban ch֕ ĽӴo c· thԜ c· c§c tiԜu ban ĽiԚu tr֗ v¨ 

tiԜu ban ph¸ng ngַa l©y nhi֑m, tiԜu ban hԀu cӺn... 

- T½y theo ĽiԚu ki֓n thֽc tԒ cֳa tַng b֓nh vi֓n, l«nh ĽӴo b֓nh vi֓n quyԒt 

Ľ֗nh khoa ch֗u tr§ch nhi֓m tiԒp nhԀn ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2. Khoa ch֗u tr§ch nhi֓m tiԒp nhԀn, sàng l֙c, ĽiԚu tr֗ NB phӶi c· Ľֳ 

ĽiԚu ki֓n ĽԜ c§ch ly theo quy chuӼn. Nh©n vi°n l¨m vi֓c tӴi khoa n¨y phӶi ĽҼ֯c 

huӸn luy֓n ĽӺy Ľֳ vԚ kiԜm so§t nhi֑m khuӼn, ĽԊc bi֓t ch¼ Ĩ vi֓c sֹ dֱng phҼҺng 

ti֓n PHCN theo hҼ֧ng dӾn ĽԜ ph¸ng ngַa l©y nhi֑m trong cҺ s֫ KBCB. 

5.2. Điều kiện, phương tiện 

5. .1. P  ơ    iệ  vệ  i       

C· ĽӺy Ľֳ x¨ ph¸ng, dung d֗ch VST c· chֵa c֟n, khŁn giӸy hoԊc khŁn lau 

tay sֹ dֱng 1 lӺn ֫ tӸt cӶ khu vֽc cӺn thiԒt. 

5.2.2. P  ơ    iệ  p         á      

 Ćo cho¨ng ch֝ng d֗ch, tӴp dԚ, mȈ giӸy, khӼu trang y tԒ, khӼu trang N95, 

k²nh (hoԊc tӸm che mԊt), ֳng, bao giӺy, gŁng y tԒ v¨ gŁng v֓ sinh. 

5. .3. T i   b  

- ThiԒt b֗ th¹ng kh² h֣ tr֯ v¨ phҼҺng ti֓n h֟i sֵc cӸp cֵu kh§c (m§y Ľo Ľ֥ 

b«o h¸a oxy cӺm tay, m§y monitor, m§y chֱp X-quang tӴi giҼ֩ng), oxy v¨ h֓ 

th֝ng tӴo, cung cӸp oxy, h֓ th֝ng h¼t Ľ֩m k²n. 

- M§y khֹ khuӼn kh¹ng kh².  

ņԜ kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2 ĽӴt hi֓u quӶ cao, c§c phҼҺng ti֓n tr°n 

phӶi lu¹n sԈn s¨ng tӴi m֣i khu vֽc tiԒp nhԀn v¨ ĽiԚu tr֗ NB cӶ khi c· v¨ chҼa c· 

d֗ch. NVYT phӶi ĽҼ֯c huӸn luy֓n, sֹ dֱng th¨nh thӴo, h֯p lĨ c§c phҼҺng ti֓n 

PHCN v¨ c§c quy Ľ֗nh kh§c vԚ KSNK b֓nh vi֓n. 

5.2.4. Hóa   ấ  k ử k  ẩ , k ử k  ẩ  b  mặ , dụ    ụ 

PhӶi lԀp dֽ tr½, mua sԂm v¨ cung cӸp ĽӺy Ľֳ h·a chӸt cho xֹ lĨ dֱng cֱ; v֓ 

sinh khֹ khuӼn bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng; VST; xֹ lĨ chӸt thӶi khi c· d֗ch xӶy ra. 

5. .5. P      á      

- C§c b֓nh vi֓n phӶi triԜn khai khu vֽc hoԊc ph¸ng c§ch ly ĽӴt chuӼn theo 

quy Ľ֗nh v¨ lu¹n sԈn s¨ng khi c· b֓nh d֗ch.  

- C§c cҺ s֫ KBCB kh§c cӺn chuӼn b֗ sԈn khu (ph¸ng) tiԒp Ľ·n, s¨ng l֙c 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- CҺ s֫ thu dung NB SARS-CoV-2 cӺn chuӼn b֗ sԈn ph¸ng m֡ §p lֽc ©m v֧i 

c§c ti°u chuӼn nhҼ ph¸ng §p ©m nhҼng c· th°m kh² sӴch cӸp v¨o. 

5. .6. T     

Danh mֱc thu֝c theo ph§c Ľ֟ ĽiԚu tr֗. 



13 

 

5.3. Phân công trách nhiệm thực hiện 

- Ban Gi§m Ľ֝c, l«nh ĽӴo c§c khoa/ph¸ng v¨ c§ nh©n c· li°n quan ch֗u tr§ch 

nhi֓m cֱ thԜ c§c n֥i dung hoӴt Ľ֥ng ph¸ng l©y nhi֑m SARS-CoV-2 tӴi c§c cҺ s֫ 

KBCB. 

- N֥i dung kiԜm so§t l©y nhi֑m phӶi ĽҼ֯c thԜ hi֓n trong kԒ hoӴch ph¸ng 

ch֝ng COVID-19 cֳa b֓nh vi֓n. 

- Gi§m Ľ֝c ch֗u tr§ch nhi֓m trang b֗ Ľֳ cҺ s֫ vԀt chӸt, mua sԂm thiԒt b֗, vԀt 

tҼ, hóa chӸt, phҼҺng ti֓n cӺn thiԒt phֱc vֱ c¹ng t§c ph¸ng l©y nhi֑m. B֝ tr² khu 

vֽc c§ch ly tӴi Ľ֗a ĽiԜm th²ch h֯p. C· kԒ hoӴch cӶi tӴo, n©ng cӸp, x©y m֧i khu 

c§ch ly theo Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn. Cֳng c֝ v¨ thֽc hi֓n thԀt nghi°m c§c quy Ľ֗nh vԚ 

c§c bi֓n ph§p ph¸ng v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m d֗ch b֓nh Ľ« ban h¨nh, khԂc phֱc 

ngay c§c vӸn ĽԚ t֟n tӴi khi ph§t hi֓n c§c nguy cҺ kh¹ng an to¨n trong c¹ng t§c 

ph¸ng ch֝ng d֗ch.  

- Gi§m Ľ֝c cҺ s֫ KBCB ch֗u tr§ch nhi֓m b֝ tr² ng©n s§ch v¨ nh©n vi°n 

chuy°n m¹n cho hoӴt Ľ֥ng thҼ֩ng xuy°n vԚ kiԜm so§t nhi֑m khuӼn. CҺ s֫ KBCB 

cӺn c· ng©n s§ch dֽ ph¸ng cho ph¸ng ch֝ng d֗ch. 

5.4. Huấn luyện 

CҺ s֫ KBCB phӶi x©y dֽng kԒ hoӴch v¨ t֡ chֵc c§c kh·a huӸn luy֓n, Ľ¨o tӴo 

cho tӸt cӶ c§c NVYT trong cҺ s֫ vԚ kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2. Khoa 

KSNK ch֗u tr§ch nhi֓m vԚ n֥i dung, chҼҺng tr³nh, t¨i li֓u, phҼҺng ti֓n ĽԜ hҼ֧ng 

dӾn vԚ lĨ thuyԒt v¨ thֽc h¨nh cho NVYT theo t¨i li֓u cֳa B֥ Y tԒ. 

5.5. Diễn tập 

Ban ch֕ ĽӴo ph¸ng ch֝ng COVID-19 tӴi c§c cҺ s֫ KBCB t֡ chֵc di֑n tԀp 

nhԄm kiԜm tra, Ľ§nh gi§, r¼t kinh nghi֓m nhֻng n֥i dung c¸n hӴn chԒ ĽԜ b֡ sung, 

khԂc phֱc v¨ ho¨n thi֓n kԒ hoӴch ph¸ng ch֝ng d֗ch cֳa cҺ s֫ ph½ h֯p v֧i c§c kԒ 

hoӴch ph¸ng ch֝ng d֗ch cֳa Ľ֗a phҼҺng, khu vֽc, qu֝c gia. 

M֥t s֝ ĽiԜm lҼu Ĩ trong n֥i dung di֑n tԀp nhҼ sau: 

- KiԜm so§t s֧m: Ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c, ph§t hi֓n, chӼn Ľo§n, c§ch ly s֧m, 

ngҼ֩i c· tri֓u chֵng nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 t֧i kh§m v¨ nhԀp 

vi֓n. Thֽc hi֓n Ľ¼ng c§c quy Ľ֗nh li°n quan ĽԒn vԀn chuyԜn NB trong b֓nh vi֓n, 

chuyԜn khoa, chuyԜn vi֓n bӶo ĽӶm an to¨n cho NVYT, nh©n vi°n vԀn chuyԜn, NB 

khác v¨ cho c֥ng Ľ֟ng. 

- BӶo ĽӶm c§c ĽiԚu ki֓n cӺn thiԒt cho tiԒp nhԀn, ĽiԚu tr֗ v¨ t֡ chֵc ph¸ng 

ngַa c§ch ly trong cҺ s֫ KBCB.  

- BӶo ĽӶm NVYT sֹ dֱng Ľ¼ng phҼҺng ti֓n PHCN, chuӼn b֗ Ľֳ cҺ s֝ 

phҼҺng ti֓n hi֓n c· v¨ c§c giӶi ph§p khi ngu֟n cung cӸp phҼҺng ti֓n PHCN b֗ 

hӴn chԒ. 

- Tu©n thֳ thֽc h¨nh PNC v¨ ph¸ng ngַa dֽa theo ĽҼ֩ng l©y truyԚn (qua gi֙t 

bԂn, qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c v¨ c· thԜ qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh²) cֳa NVYT. BӶo ĽӶm sֽ 
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tu©n thֳ c§c quy Ľ֗nh, quy tr³nh VST, khֹ khuӼn, ti֓t khuӼn dֱng cֱ y tԒ, v֓ sinh 

khֹ khuӼn khu c§ch ly v¨ v֓ sinh m¹i trҼ֩ng b֓nh vi֓n. 

- Thֽc h¨nh ph¸ng l©y nhi֑m Ľ֝i v֧i NVYT, ngҼ֩i nh¨ NB, kh§ch thŁm vԚ 

quӶn lĨ chӸt thӶi y tԒ, quӶn lĨ Ľ֟ vӶi, dֱng cֱ Łn u֝ng cֳa NB tӴi khu vֽc c§ch ly, 

hҼ֧ng dӾn ph¸ng ngַa l©y nhi֑m khi NB tֹ vong. 

LҼu Ĩ ph¸ng ngַa c§c nhi֑m khuӼn b֓nh vi֓n kh§c c· li°n quan t֧i chŁm s·c 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 (nhim֑ khuӼn ph֡i, nhi֑m khuӼn 

huyԒt, nhi֑m khuӼn tiԒt ni֓ué). 
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      UỒ           Ậ         Ọ  VÀ CÁCH LY 

   Ờ     Ễ    Ặ         Ờ    Ễ      -COV-2 

 

1   ục  íc  

S¨ng l֙c NB, ngҼ֩i nh¨ NB, kh§ch thŁm, NVYT nhԄm ph§t hi֓n v¨ c§ch ly 

s֧m ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, qua Ľ· ngŁn ngַa nguy cҺ 

l©y nhi֑m SARS-CoV-2 cho NVYT, NB khác và c֥ng Ľ֟ng. 

2   guyên tắc t ực  iện 

- CҺ s֫ KBCB cӺn x©y dֽng kԒ hoӴch, h֓ th֝ng nhԀn biԒt, ph©n loӴi, sàng 

l֙c v¨ quӶn lĨ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 ngay khi ĽԒn 

kh§m b֓nh. NgҼ֩i c· tri֓u chֵng vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp (ho, s֝t, chӶy mȈi, Ľau 

h֙ng, tֵc ngֽc, kh· th֫, Ľau m֛i ngҼ֩i), ngҼ֩i c· yԒu t֝ d֗ch t֑ (di tַ v½ng d֗ch 

vԚ, tiԒp x¼c v֧i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc c· nguy cҺ...) cӺn ĽҼ֯c hҼ֧ng dӾn, s¨ng l֙c v¨ 

khám riêng. 

- CҺ s֫ KBCB cӺn x©y dֽng kԒ hoӴch s¨ng l֙c NB Ľang nԄm vi֓n, ngҼ֩i 

nh¨, kh§ch thŁm v¨ NVYT. CӺn thiԒt lԀp quy tr³nh Ľ·n tiԒp, s¨ng l֙c, kh§m b֓nh, 

ph©n loӴi, c§ch ly, chuyԜn vi֓n ri°ng cho ngҼ֩i c· tri֓u chֵng vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp, 

ngҼ֩i c· yԒu t֝ d֗ch t֑ bԂt ĽӺu ngay tַ c֡ng b֓nh vi֓n. 

- Thֽc hi֓n c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa v¨ kiԜm so§t nhi֑m khuӼn nghi°m 

ngԊt (PNC và phòng dֽa theo ĽҼ֩ng l©y truyԚn). 

3    ạm vi  p dụng: TӸt cӶ cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh. 

4   àng lọc  c c  ly người n iễm  oặc ng i ngờ n iễm     -CoV-2  

4.1. Chuẩn bị cơ s  hạ t ng, phương tiện 

- B֝ tr², thiԒt lԀp khu vֽc, ph¸ng c§ch ly bӶo ĽӶm y°u cӺu c§ch ly. Có khu 

vֽc/ph¸ng kh§m s¨ng l֙c ri°ng cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m COVID-19 

tӴi cӶ khoa kh§m b֓nh v¨ khoa cӸp cֵu (cŁn cֵ theo HҼ֧ng dӾn chӼn Ľo§n v¨ ĽiԚu 

tr֗ SARS-CoV-2 do chֳng vi r¼t Corona m֧i ng¨y 29/7/2020 cֳa BYT) v¨ ph¸ng 

cách ly NB sau khi s¨ng l֙c c· nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh nhi֑m SARS-CoV-2 tӴi 

khoa kh§m b֓nh v¨ khoa cӸp cֵu. 

- Khu vֽc bu֟ng Ľ֯i, bu֟ng kh§m, bu֟ng l¨m thֳ thuԀt cho ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽӶm bӶo th¹ng kh² t֝t, n°n c· ²t nhӸt tr°n 

12 lu֟ng kh² trao Ľ֡i m֣i gi֩. C· thԜ thֽc hi֓n bԄng c§ch m֫ to¨n b֥ cֹa s֡, cֹa 

ra v¨o c½ng m֥t hҼ֧ng trong trҼ֩ng h֯p sֹ dֱng th¹ng kh² tֽ nhi°n. NԒu b֓nh 

vi֓n sֹ dֱng ĽiԚu h¸a trung t©m th³ phӶi tŁng cҼ֩ng s֝ ACH v¨ kiԜm tra mֵc Ľ֥ an 

to¨n cֳa h֓ th֝ng th¹ng kh² trung t©m thҼ֩ng xuy°n, Ľ֗nh kȢ ֫ c§c khu vֽc n¨y.   

 - PhҼҺng ti֓n PHCN (Xem phӺn HҼ֧ng dӾn sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN). 

- PhҼҺng ti֓n VST ĽӺy Ľֳ ֫ tӸt cӶ khu vֽc tiԒp nhԀn NB ĽԒn khu vֽc s¨ng 

l֙c, kh§m v¨ ĽiԚu tr֗. 
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- C§c dֱng cֱ, thiԒt b֗ v¨ h·a chӸt khֹ khuӼn thiԒt yԒu d½ng trong chŁm s·c, 

ĽiԚu tr֗ NB. 

- C§c phҼҺng ti֓n v֓ sinh m¹i trҼ֩ng, thu gom v¨ xֹ lĨ chӸt thӶi, dֱng cֱ, Ľ֟ 

vӶié 

4.2. Các biện pháp quản lý hành chính  

- Th¨nh lԀp Ban ch֕ ĽӴo ph¸ng ch֝ng d֗ch. 

- X©y dֽng quy tr³nh tiԒp nhԀn v¨ xֹ lĨ cֱ thԜ, chi tiԒt vԚ s¨ng l֙c, ph§t hi֓n 

v¨ c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 ngay tַ khu vֽc ph¸ng 

kh§m ĽԒn khu vֽc c§ch ly. 

- TӸt cӶ NVYT phӶi ĽҼ֯c tԀp huӸn vԚ tri֓u chֵng l©m s¨ng, ĽiԚu tr֗, phҼҺng 

thֵc l©y truyԚn v¨ quy tr³nh c§ch ly ph¸ng ngַa trong b֓nh vi֓n. 

- C· Ľֳ phҼҺng ti֓n bӶo ĽӶm c§ch ly nghi°m ngԊt. KiԜm tra, Ľ§nh gi§ t²nh 

sԈn s¨ng ngay cӶ khi chҼa c·. 

- T֡ chֵc s¨ng l֙c tӸt cӶ c§c kh§ch ra v¨o b֓nh vi֓n, bao g֟m cӶ NB, ngҼ֩i 

nhà NB, kh§ch thŁm ngay tӴi c֡ng ra v¨o b֓nh vi֓n. Ph©n loӴi NB ngay khi ĽԒn 

ph¸ng kh§m cֳa cҺ s֫ KBCB bԄng bӶng h֛i s¨ng l֙c, khai b§o y tԒ.  

- ChӼn Ľo§n ph§t hi֓n s֧m ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 

theo HҼ֧ng dӾn chӼn Ľo§n v¨ ĽiԚu tr֗ COVID-19 ban h¨nh theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 

3351/Qņ-BYT ng¨y 29/7/2020 cֳa B֥ Y tԒ. Khi ph§t hi֓n ca b֓nh nghi ng֩ phӶi 

ĽҼ֯c ĽҼa v¨o khu vֽc kh§m s¨ng l֙c, c§ch ly c¨ng s֧m c¨ng t֝t.  

- NgҼ֩i l¨m nhi֓m vֱ ph©n loӴi NB phӶi hҼ֧ng dӾn cho NB c§c bi֓n ph§p 

ph¸ng ngַa c§ch ly ngay khi NB v¨o BV nhҼ VST, mang khӼu trang. 

- NԒu NB ch֕ c· yԒu t֝ d֗ch t֑ m¨ kh¹ng c· tri֓u chֵng l©m s¨ng: Li°n h֓ 

v֧i Trung t©m kiԜm so§t b֓nh tԀt cֳa Ľ֗a phҼҺng ĽԜ c§ch ly tԀp trung. 

- NԒu b֓nh vi֓n c· thu dung NB nhi֑m SARS-CoV-2: Khi c· nghi ng֩ hoԊc 

x§c Ľ֗nh nhi֑m SARS-CoV-2 sau khi kh§m s¨ng l֙c: ChuyԜn ngay vԚ khu vֽc c§ch 

ly COVID-19. 

- NԒu b֓nh vi֓n kh¹ng thu dung NB nhi֑m SARS-COV-2: Khi c· nghi ng֩ 

hoԊc x§c Ľ֗nh nhi֑m SARS-CoV-2 sau khi kh§m s¨ng l֙c: ChuyԜn ngay sang ph¸ng 

c§ch ly tӴm th֩i ch֩ chuyԜn vԚ b֓nh vi֓n c· thu dung NB nhi֑m SARS-CoV-2. 

4.3 Các bước thực hiện phân luồng, sàng lọc, cách ly 

4.3.1.  T       ợp bệ   việ   ó       ổ        ê  (xem Hình 2)  

 ước 1   ại k u vực cổng  ện  viện ( àng lọc   n  ầu)  

- B֝ tr² 1 c֡ng duy nhӸt d¨nh cho Ľ·n tiԒp, phֱc vֱ ngҼ֩i c· tri֓u chֵng 

vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp (v² dֱ b֝ tr² c֡ng s֝ 2). TӴi c֡ng d¨nh cho ngҼ֩i c· tri֓u 

chֵng vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp, b֝ tr² biԜn ghi rõ: ñC֡ng Ľ·n tiԒp dành cho ngҼ֩i b֗ ho, 

s֝t, chӶy mȈi, Ľau h֙ng, tֵc ngֽc, khó th֫, Ľau m֛i ngҼ֩i và có tiԒp xúc ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2". 
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- B°n cӴnh c֡ng, b֡ tr² th°m biԜn bԄng Ľ¯n m¨u (v² dֱ biԜn Ľ¯n LED, biԜn 

h֥p c· Ľ¯n chiԒu s§ng b°n trong) ĽԜ ngҼ֩i Ľi kh§m b֓nh nh³n r» v¨o ban Ľ°m, 

hoԊc cӺn c· Ľ¯n chiԒu s§ng v¨o c§c biԜn th¹ng thҼ֩ng. 

- B°n ngo¨i ĽҼ֩ng cӺn ĽԊt c§c biԜn ch֕ dӾn tҼҺng tֽ tӴi c§c v֗ tr² d֑ nh³n, v² 

dֱ: ñHҼ֧ng Ľi dành cho ngҼ֩i b֗ ho, s֝t, chӶy mȈi, Ľau h֙ng, tֵc ngֽc, khó th֫, 

Ľau m֛i ngҼ֩i", hoԊc ñC֡ng dành cho ngҼ֩i b֗ ho, s֝t, chӶy mȈi, Ľau h֙ng, tֵc 

ngֽc, khó th֫, Ľau m֛i ngҼ֩i cách 30 mét bên phӶi, ngҼ֩i Ľi vԚ t ַvùng d֗ch hoԊc 

có yԒu t֝ liên quan ĽԒn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 mà không 

có tri֓u chֵng cӺn liên h ֓ĽҼ֩ng dây nóng....". 

- B֝ tr² nҺi gֹi xe tӴi ph²a ngo¨i c֡ng hoԊc ngay khu vֽc c֡ng. LҼu Ĩ tԀp 

huӸn ĽӺy Ľֳ cho nh©n vi°n bӶo v֓, tr¹ng xe vԚ hҼ֧ng dӾn, Ľ·n tiԒp v¨ kiԜm so§t 

l©y nhi֑m SARS-CoV-2. 

- TӴi tӸt cӶ c§c c֡ng kh§c b֝ tr² th°m biԜn bԄng Ľ¯n m¨u c· ghi r»: ñNgҼ֩i b֗ 

ho, s֝t, chӶy mȈi, Ľau h֙ng, tֵc ngֽc, khó th֫, Ľau m֛i ngҼ֩i Ľi c֡ng s ֝2, ngҼ֩i 

Ľi vԚ t ַ vùng d֗ch hoԊc có yԒu t֝ liên quan ĽԒn ngҼ֩i nhi֑m SARS-CoV-2 mà 

không có tri֓u chֵng cӺn liên h ֓ĽҼ֩ng dây nóng....". 

- B  ֝tr² b¨n ĽŁng kĨ v¨ khai b§o y tԒ tӴi Ľ֗a ĽiԜm th¹ng tho§ng ngay s§t c֡ng 

b֓nh vi֓n hoԊc tiԚn sӶnh. LҼu ý: nhԂc nh֫ NB Ľeo khӼu trang hoԊc có khӼu trang 

cung cӸp cho NB nԒu NB không có. TӴi các bàn b¨n ĽŁng kĨ v¨ khai b§o y tԒ có 

dung d֗ch VST có chֵa c֟n cho ngҼ֩i ĽԒn khám. 

 ước 2   uồng  i tới buồng k  m sàng lọc  

- B֝ tr² lu֟ng Ľi ri°ng tַ c֡ng ĽԒn bu֟ng khám s¨ng l֙c. Lu֟ng Ľi ri°ng ĽҼ֯c 

chŁng d©y bԄng vӶi bŁng Ľ֛/v¨ng (c· thԜ c· phӶn quang), chiԚu r֥ng khoӶng 0,8m - 

1,2m. D©y chŁng 2 b°n (hoԊc chŁng 1 b°n nԒu lu֟ng Ľi b§m theo tҼ֩ng/r¨o). C· 

biԜn hҼ֧ng dӾn y°u cӺu ngҼ֩i c· tri֓u chֵng ch֕ Ľi trong lu֟ng Ľã ĽҼ֯c chŁng d©y. 

B֓nh vi֓n b֝ tr² ²t nhӸt 1 xe chuy°n dֱng (nԒu khoӶng c§ch di chuyԜn xa), xe lŁn 

riêng ĽԜ vԀn chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. Xe chuyên 

dֱng ĽҼ֯c ĽԜ v֗ tr² ri°ng c· biԜn b§o, kh¹ng d½ng vԀn chuyԜn NB kh§c v¨ phӶi ĽҼ֯c 

khֹ tr½ng sau m֣i lӺn sֹ dֱng.  

 ưu ý: lu֟ng Ľi b  ֝ trí không Ľi qua các khoa/phòng khác, hӴn chԒ t֝i Ľa Ľi 

d֙c hành lang. CӺn b ֝trí bu֟ng khám sàng lc֙  gӺn nhӸt nԒu có thԜ v֧i bàn ĽŁng 

ký và khai báo y tԒ. 

 ước 3   uồng k  m sàng lọc      

- B  ֝trí bu֟ng khám sàng l֙c tӴi Ľ֗a ĽiԜm riêng bi֓t,  ֫v֗ trí thông thoáng, bi֓t 

lԀp v֧i các khoa/phòng khác (ví d ֱdֽng ki-֝t nhôm kính tӴi v֗ trí bi֓t lԀp nhҼ góc 

sân, áp lҼng vào kh֝i nhà), bӶo ĽӶm cách ly, riêng bi֓t v֧i các khoa phòng khác. 

- Trong ph¸ng ch֕ c· m֥t b¨n kh§m trong bu֟ng kh§m, kh¹ng ĽҼ֯c kh§m 2 

ngҼ֩i c½ng m֥t th֩i ĽiԜm trong bu֟ng kh§m. 
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- B¨n kh§m cӺn ĽҼ֯c b֡ tr² ĽӺy Ľֳ  c§c dֱng cֱ kh§m v¨ c§c vԀt tҼ, thiԒt b֗ 

phֱc c¹ng t§ckiԜm so§t nhi֑m khuӼn. Trong ph¸ng ch֕ c· m֥t b¨n kh§m trong 

bu֟ng khám. B¨n kh§m cӺn ĽҼ֯c b֡ tr² ĽӺy Ľֳ  c§c dֱng cֱ kh§m v¨ c§c vԀt tҼ, 

thiԒt b֗ phֱc công tác ph¸ng ch֝ng b֓nh d֗ch. 

 ước 4    ân luồng s u sàng lọc 

Sau khi ngҼ֩i ĽԒn kh§m Ľ« ĽҼ֯c s¨ng l֙c, nԒu x c  ịn  c ắc c ắn k  ng 

có yԒu t֝ d֗ch t֑ hoԊc kh¹ng c· tri֓u chֵng l©m s¨ng li°n quan ĽԒn COVID-19 thì 

hҼ֧ng dӾn chuyԜn ngҼ֩i ĽԒn kh§m sang khu kh§m th¹ng thҼ֩ng. TҼҺng tֽ, tӴi 

khu kh§m th¹ng thҼ֩ng nԒu lӴi ph§t hi֓n yԒu t֝ nghi ng֩ (yԒu t֝ d֗ch t֑ v¨/hoԊc 

tri֓u chֵng l©m s¨ng) cӺn chuyԜn ngҼ֯c lӴi bu֟ng kh§m s¨ng l֙c.  

 ước 5  Chuyển viện  oặc vào k u c c  ly  iều trị COVID-19 

- Sau khi khám s¨ng l֙c, nԒu x§c Ľ֗nh NB nghi nhi֑m SARS-CoV-2, b֓nh 

vi֓n chuyԜn NB sang 1 trong 2 v֗ tr² sau: 

- Phòng cách ly tạm t ời tại  ện  viện: chuyԜn NB sang ph¸ng c§ch ly tӴm 

th֩i nԒu cҺ s֫ kh¹ng ĽҼ֯c giao thu dung ĽiԚu tr֗ COVID-19. CҺ s֫ li°n h֓ v֧i 

Trung t©m Y tԒ dֽ ph¸ng/CDC v¨ b֓nh vi֓n (gӺn nhӸt) ĽҼ֯c giao nhi֓m vֱ thu 

dung, ĽiԚu tr֗ COVID-19 ĽԜ chuyԜn tuyԒn Ľ¼ng, bӶo ĽӶm kh¹ng lây nhi֑m trong 

qu§ tr³nh chuyԜn vi֓n. 

- Phòng cách ly tӴm th֩i ĽҼ֯c b  ֝trí gӺn v֧i bu֟ng khám hô hӸp, hӴn chԒ t֝i 

Ľa NB di chuyԜn nhiԚu. 

- CҺ s ֫không ĽҼ֯c t ֽchuyԜn vi֓n, cӺn liên h ֓ngay v֧i cҺ quan quӶn lý trֽc 

tiԒp và b֓nh vi֓n tuyԒn trên ĽԜ ĽҼ֯c hҼ֧ng dӾn chuyԜn vi֓n Ľ¼ng, bӶo ĽӶm không 

lây chéo cho các Ľ֝i tҼ֯ng khác. 

Khu cách ly  iều trị COVID-19: 

B֓nh vi֓n ĽҼ֯c cҺ quan quӶn lĨ giao nhi֓m vֱ ĽiԚu tr֗ COVID-19 b֝ tr² khu 

c§ch ly ĽԜ tiԒp nhԀn NB. Khu cách ly thֽc hi֓n theo Ľ¼ng c§c hҼ֧ng dӾn cֳa B֥ Y 

tԒ nguy°n tԂc chia l¨m 3 loӴi Ľ֝i tҼ֯ng NB ĽԜ b֝ tr² v¨o c§c ph¸ng kh§c nhau: 

- C§ch ly ngҼ֩i nghi nhi֑m (c· tri֓u chֵng l©m s¨ng vi°m h¹ hӸp, lӸy mӾu 

x®t nghi֓m, chҼa c· kԒt quӶ x®t nghi֓m, Ľang theo d»i di֑n biԒn b֓nh). 

- C§ch ly ngҼ֩i b֗ b֓nh thԜ nhԌ; 

- C§ch ly ngҼ֩i b֗ b֓nh thԜ nԊng (c· b֓nh nԚn k¯m theo, tri֓u chֵng l©m 

s¨ng vi°m h¹ hӸp nԊng, cӺn m§y th֫...). 

 ấy mẫu xét ng iệm (có thԜ thֽc hi֓n tӴi cҺ s ֫hoԊc chuyԜn sang nҺi khác). 

NԒu có ch֕ Ľ֗nh, NB ĽҼ֯c lӸy mӾu xét nghi֓m SARS-CoV-2 tӴi khu cách ly 

hoԊc phòng cách ly tӴm th֩i. Tַng ĽiԚu ki֓n thֽc tԒ b֓nh vi֓n có thԜ lӸy mӾu tӴi 

phòng khám hô hӸp. B֓nh vi֓n liên h ֓v֧i CDC/YTDP ĽԜ lӸy mӾu hoԊc t ֽthֽc 

hi֓n nԒu b֓nh vi֓n Ľ« ĽҼ֯c B  ֥Y tԒ cho phép xét nghi֓m SARS-CoV-2. 
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Hình 2: SҺ Ľ֟ ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c Ľ֝i v֧i b֓nh vi֓n c· nhiԚu c֡ng 

4.3.2.  T       ợp bệ   việ    ỉ có 1  ổ   (xem Hình 3) 

Thֽc hi֓n theo hҼ֧ng dӾn tҼҺng tֽ nhҼ b֓nh vi֓n c· 2 c֡ng, tuy nhi°n cӺn 

b֝ tr² kh§c c§c ĽiԜm sau: 

- C· biԜn ch֕ dӾn tַ c֡ng b֓nh vi֓n t֧i thԆng b¨n/bu֟ng ĽŁng kĨ v¨ s¨ng l֙c 

ph©n lu֟ng. 

- B¨n/bu֟ng ĽŁng kĨ v¨ s¨ng l֙c ph©n lu֟ng cӺn b֝ tr² ngay s§t c֡ng b֓nh 

vi֓n, tӴi s©n hoԊc sӶnh ch²nh theo nguy°n tԂc c¨ng gӺn c֡ng c¨ng t֝t. Tuy֓t Ľ֝i 

kh¹ng b֝ tr² b¨n/bu֟ng ĽŁng kĨ v¨ s¨ng l֙c ph©n lu֟ng ֫ b°n trong kh֝i nh¨ ch²nh 

v¨ gӺn c§c khoa, ph¸ng ĽԜ giӶm t֝i Ľa nguy cҺ l©y nhi֑m. 

- Phòng khám s¨ng l֙c ĽҼ֯c b֝ tr² ngay s§t b¨n/bu֟ng ĽŁng kĨ v¨ s¨ng l֙c 

ph©n lu֟ng (trong phӴm vi 10m t²nh tַ c֡ng).  

 L   ý: N   phát  iệ  NB   iễm SARS-CoV-2  ại các khoa   i trú thì NB 

p ải   ợ  cách ly  ạm th i ngay  ại phòng cách ly  ạm    i  ại các khoa.  
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Hình 3: SҺ Ľ֟ ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c Ľ֝i v֧i b֓nh vi֓n 1 c֡ng 

- Trong th֩i gian c· d֗ch, cӺn treo c§c bӶng hҼ֧ng dӾn ngay khu vֽc ra v¨o 

(C֡ng bӶo v֓) v¨ ph¸ng kh§m ĽԜ hҼ֧ng dӾn NB, ngҼ֩i nh¨ NB c· dӸu hi֓u s֝t, 

ho ĽԒn ngay khu vֽc kh§m s¨ng l֙c, tr§nh ĽԜ h֙ Ľi ĽԒn c§c khu vֽc kh§c.  

- CӺn hҼ֧ng dӾn NB, ngҼ֩i nh¨ mang khӼu trang y tԒ, hӴn chԒ t֝i Ľa tiԒp x¼c 

v֧i ngҼ֩i kh§c, thֽc hi֓n t֝t VST, sֹ dֱng c§c dung d֗ch v֓ sinh, khֹ khuӼn 

ĽҼ֩ng mȈi h֙ng. 

- NgҼ֩i nh¨ Ľi k¯m v֧i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn 

phӶi ĽҼ֯c xem nhҼ l¨ c· phҺi nhi֑m v֧i SARS-CoV-2 v¨ cȈng phӶi ĽҼ֯c tӺm so§t 

cho ĽԒn hԒt th֩i gian theo d»i theo quy Ľ֗nh ĽԜ gi¼p chӼn Ľo§n s֧m SARS-CoV-2. 

- Trong trҼ֩ng h֯p cӺn vԀn chuyԜn, nh©n vi°n vԀn chuyԜn phӶi sֹ dֱng 

phҼҺng ti֓n PHCN v¨ xe chuy°n dֱng. C§c vԀt dֱng b֗ ¹ nhi֑m, phҼҺng ti֓n vԀn 

chuyԜn, Ľ֟ thӶi b֛ v¨ chӸt thӶi cֳa NB cӺn phӶi thu gom v¨ xֹ lĨ theo quy Ľ֗nh. 

4.3.    ng   o trường  ợp  ện : 

- Th¹ng b§o trong cҺ s֫ y tԒ theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh v¨ ph©n cӸp: Ph¸ng 

kh§m/khoa cӸp cֵu c· ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn th¹ng 

b§o ngay cho c§c Ľ֝i tҼ֯ng sau: 

+ NgҼ֩i b֓nh v¨ ngҼ֩i nh¨ NB. 



21 

 

+ Th¨nh vi°n k²p trֽc (nԒu trong gi֩ trֽc) hoԊc tӸt cӶ th¨nh vi°n trong khoa 

(trong gi֩ h¨nh ch²nh). 

         + L«nh ĽӴo b֓nh vi֓n v¨ c§c ph¸ng ban li°n quan (Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p, 

khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ngé). 

- Th¹ng b§o ra ngo¨i cҺ s֫ y tԒ: CӺn th¹ng b§o bԄng vŁn bӶn khӼn trong tӸt cӶ  

trҼ֩ng h֯p nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh cho cҺ quan quӶn lĨ y tԒ cӸp tr°n v¨ cho cҺ 

quan y tԒ dֽ ph¸ng tҼҺng ĽҼҺng theo quy Ľ֗nh. 

- LԀp danh s§ch nhֻng ngҼ֩i tiԒp x¼c gӺn v¨ theo d»i t³nh trӴng sֵc kh֛e 

trong v¸ng 14 ng¨y kԜ tַ khi tiԒp x¼c lӺn cu֝i. TҼ vӸn cho ngҼ֩i tiԒp x¼c vԚ c§c 

dӸu hi֓u b֓nh v¨ c§c bi֓n ph§p ph¸ng, ch֝ng ĽԜ tֽ ph¸ng b֓nh, tֽ theo d»i, ph§t 

hi֓n s֧m c§c tri֓u chֵng cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

NԒu xuӸt hi֓n c§c tri֓u chֵng cֳa b֓nh cӺn th¹ng b§o ngay cho cҺ s֫ y tԒ gӺn nhӸt 

ĽԜ ĽҼ֯c chӼn Ľo§n, ĽiԚu tr֗ k֗p th֩i.  

- TӸt cӶ c§c trҼ֩ng h֯p cӸp cֵu NB kh¹ng khai th§c ĽҼ֯c yԒu t֝ nguy cҺ ĽԚu 

ĽҼ֯c coi nhҼ l¨ trҼ֩ng h֯p nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 v¨ NVYT phӶi mang 

ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN nhҼ tiԒp x¼c NB nhi֑m SARS-CoV-2  

4.4. Tổ chức thu dung và cách ly 

- Ph©n v½ng nguy cҺ v¨ ph©n lu֟ng ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2 sԐ di chuyԜn trong b֓nh vi֓n nhҼ sau: 

 V½ng nguy cҺ cao (m¨u Ľ֛) l¨ nhֻng khoa ch֗u tr§ch nhi֓m thu dung ĽiԚu 
tr֗ ngҼi֩ nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 (v² dֱ: khu c§ch ly; khoa 

Kh§m b֓nh; khoa H֟i sֵc cӸp cֵu, khoa TruyԚn nhi֑m, b֥ phԀn x®t nghi֓mé) 

 V½ng nguy cҺ trung b³nh (m¨u v¨ng) l¨ nhֻng khoa tiԒp nhԀn NB ho s֝t 
(V² dֱ: bu֟ng kh§m NB ho s֝t khoa Kh§m b֓nh, khoa CӸp cֵu, khoa H¹ hӸp, 

khoa Nhi);  

 V½ng nguy cҺ thӸp (m¨u xanh) l¨ nhֻng khoa ²t c· khӶ nŁng tiԒp nhԀn 
kh§m v¨ ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 (V² dֱ: khoa 

NgoӴi, SӶné). 

- Vi֓c ph©n v½ng nguy cҺ gi¼p b֓nh vi֓n c· cҺ s֫ ph©n c¹ng tr§ch nhi֓m, 

triԜn khai kԒ hoӴch thu dung, ĽiԚu tr֗ v¨ tԀp trung ngu֟n lֽc c¸n c· hӴn cho c¹ng 

t§c ph¸ng ngַa (phҼҺng ti֓n, nh©n lֽc, tԀp huӸn, gi§m s§t) cho nhֻng v½ng c· 

nguy cҺ cao. 

- C· phҼҺng §n ph©n v½ng c§ch ly, b֝ tr² nh©n lֽc, phҼҺng ti֓né cho nhֻng 

tình hu֝ng d֗ch lԎ tԎ v¨ t³nh hu֝ng phӶi tiԒp nhԀn nhiԚu ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi 

ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

5   àng lọc người  ện  nội trú  người c ăm s c  n ân viên y tế  

5.1. Sàng lọc người bệnh nội trú, người chăm sóc người bệnh 

- C§c khoa Ҽu ti°n cӺn s¨ng l֙c NB n֥i tr¼: H֟i sֵc t²ch cֽc; h¹ hӸp; truyԚn 

nhi֑m; thԀn nh©n tӴo; lão khoa; t©m thӺn, ung bҼ֧u. 
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- CӺn s¨ng l֙c NB n֥i tr¼, ngҼ֩i nh¨ chŁm s·c NB (ngҼ֩i nu¹i b֓nh) Ľang 

nԄm vi֓n h¨ng ng¨y, ngҼ֩i cֳa c§c cҺ s֫ cung cӸp d֗ch vֱ trong b֓nh vi֓n. 

- TŁng cҼ֩ng gi§m s§t, ch֕ Ľ֗nh x®t nghi֓m s֧m SARS-CoV-2 Ľ֝i v֧i NB 

n֥i tr¼, ngҼ֩i nu¹i b֓nh c· biԜu hi֓n nghi ng֩, kԜ cӶ trҼ֩ng h֯p c· tiԚn sֹ d֗ch t֑ 

chҼa r» r¨ng ĽԜ ph§t hi֓n s֧m v¨ thֽc hi֓n c§ch ly k֗p th֩i.  

- TŁng cҼ֩ng gi§m s§t NB n֥i tr¼, lӸy mӾu x®t nghi֓m SARS-CoV-2. khi NB 

có biԜu hi֓n vi°m ph֡i nԊng nghi do vi rút, viêm ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp t²nh nԊng, h֥i 

chֵng c¼m, kԜ cӶ nhֻng NB n֥i tr¼ tr°n 14 ng¨y c· di֑n bi֑n nhanh, nԊng kh¹ng 

giӶi th²ch ĽҼ֯c vԚ l©m s¨ng, NB l֙c m§u.  

- Th֩i ĽiԜm lӸy mӾu thֽc hi֓n theo HҼ֧ng dӾn tӴm th֩i gi§m s§t v¨ ph¸ng, 

ch֝ng COVID-19 (Ban h¨nh k¯m theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 3468/Qņ-BYT ngày 07 

th§ng 8 nŁm 2020 cֳa B֥ Y tԒ). 

- Trong giai ĽoӴn c· d֗ch trong c֥ng Ľ֟ng: GiӶm thiԜu t֝i Ľa ngҼ֩i nh¨ h֣ tr֯ 

chŁm s·c Ľ֝i tҼ֯ng NB kh§c, trong trҼ֩ng h֯p thԀt cӺn thiԒt ch֕ ĽԜ lӴi m֥t ngҼ֩i 

nh¨ h֣ tr֯ chŁm s·c c֝ Ľ֗nh. Thֽc hi֓n khai b§o y tԒ, kiԜm so§t tu©n thֳ c§c quy 

Ľ֗nh vԚ ph¸ng v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m b֓nh cֳa ngҼ֩i h֣ tr֯ chŁm s·c. Dַng vi֓c 

thŁm h֛i NB n֥i tr¼ cֳa ngҼ֩i nh¨ NB.  

- Y°u cӺu v¨ hҼ֧ng dӾn NB, ngҼ֩i h֣ tr֯ chŁm s·c, ngҼ֩i cung cӸp d֗ch vֱ 

phӶi Ľeo khӼu trang, VST, thֽc hi֓n gi«n c§ch ngay khi v¨o cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa 

b֓nh v¨ trong su֝t th֩i gian lҼu lӴi tӴi cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh.  

- TӴi c§c ֡ d֗ch Ľ« x§c Ľ֗nh v¨ Ľang hoӴt Ľ֥ng th³ c§c ca b֓nh nghi ng֩ trong 

֡ d֗ch ĽԚu ĽҼ֯c coi l¨ ca b֓nh l©m s¨ng v¨ phӶi thֽc hi֓n ĽӺy Ľֳ c§c bi֓n ph§p 

c§ch ly, ph¸ng, ch֝ng d֗ch v¨ chԒ Ľ֥ th¹ng tin b§o c§o. 

5.2. Sàng lọc nhân viên y tế  

- Thֽc hi֓n nghi°m c§c quy Ľ֗nh vԚ gi«n c§ch x« h֥i trong b֓nh vi֓n giֻa c§c 

khoa, phòng và các nhóm NVYT.  

- Chֳ Ľ֥ng Ľ§nh gi§ nguy cҺ l©y nhi֑m ֫ NVYT, ngҼ֩i cung cӸp d֗ch vֱ c· 

tiԒp x¼c trֽc tiԒp v֧i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, nhֻng 

ngҼ֩i Ľi tַ v½ng d֗ch vԚ hoԊc nhֻng ngҼ֩i c· tri֓u chֵng s֝t, vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp 

ĽԜ ph§t hi֓n s֧m, c§ch ly ph½ h֯p theo quy Ľ֗nh. 

BӶng kiԜm Ľ§nh gi§ nguy cҺ l©y nhi֑m SARS-CoV-2 cֳa NVYT tham khӶo 

tӴi Phֱ lֱc 12. 

- LԀp danh s§ch v¨ theo d»i tӸt cӶ NVYT có phҺi nhi֑m v֧i SARS-CoV-2 

theo quy Ľ֗nh cֳa B֥ Y tԒ (xem thêm phӺn Ph¸ng ngַa lây nhi֑m SARS-CoV-2 

cho NVYT). 

6   iểm tr   gi m s t 

Ban ch֕ ĽӴo ph¸ng ch֝ng d֗ch cӺn x©y dֽng kԒ hoӴch gi§m s§t vi֓c s¨ng l֙c, 

ph©n lu֟ng c§ch ly. Ph©n c¹ng b֥ phԀn, c§ nh©n ĽӺu m֝i thֽc hi֓n gi§m s§t v¨ 

tr§ch nhi֓m tham gia cֳa c§c b֥ phԀn, c§ nh©n li°n quan, x©y dֽng quy tr³nh, c¹ng 

cֱ gi§m s§t. N֥i dung gi§m s§t bao g֟m ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c, sֹ dֱng phҼҺng 
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ti֓n PHCN, thֽc hi֓n c§c quy tr³nh ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2. Thֽc 

hi֓n gi§m s§t hԄng ng¨y trong giai Ľ֙an c· d֗ch l©y truyԚn trong c֥ng Ľ֟ng:  

- Khoa KiԜm so§t nhi֑m khuӼn ch֗u tr§ch nhi֓m chuy°n m¹n trong kiԜm tra 
gi§m s§t thֽc hi֓n kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2; l¨ ĽӺu m֝i x©y dֽng quy 

trình s¨ng l֙c c§ch ly. 

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p ph֝i h֯p v֧i khoa KSNK gi§m s§t, th֝ng k°, 

th¹ng b§o k֗p th֩i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 v¨ nhֻng 

NVYT c· tiԒp x¼c gӺn, t֡ chֵc v¨ kiԜm tra, gi§m s§t thֽc hi֓n c§c quy Ľ֗nh vԚ 

kiԜm so§t l©y nhi֑m. 

- Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng ph֝i h֯p v֧i khoa KSNK, ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p v¨ 

ĽiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c khoa l©m s¨ng, k׃ thuԀt y trҼ֫ng c§c khoa cԀn l©m s¨ng 

kiԜm tra gi§m s§t thֽc hi֓n c§c quy Ľ֗nh vԚ kiԜm so§t l©y nhi֑m. 

- C§c khoa ph¸ng ph֝i h֯p b§o c§o kԒt quӶ gi§m s§t v¨ ĽԚ xuӸt c§c giӶi ph§p 
cӶi thi֓n c§c khoӶng tr֝ng trong c¹ng t§c s¨ng l֙c, c§ch ly. 

BӶng kiԜm dùng trong Ľ§nh gi§ thֽc h¨nh ph¸ng ngַa v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m 

SARS-CoV-2 cֳa cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh tham khӶo tӴi Phֱ lֱc 18). 
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       Ậ    U  Ự    UỒ           

 

COVID-19 l¨ b֓nh c· khӶ nŁng l©y nhi֑m rӸt cao. Vi֓c c§ch ly s֧m NB 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 l¨ rӸt quan tr֙ng. ņԜ thֽc hi֓n t֝t bi֓n 

ph§p c§ch ly, c§c cҺ s֫ KBCB cӺn lu¹n c· sԈn khu vֽc v¨ ph¸ng c§ch ly v֧i ĽӺy 

Ľֳ phҼҺng ti֓n, NVYT ĽҼ֯c huӸn luy֓n tu©n thֳ thֽc h¨nh c§c quy tr³nh k׃ thuԀt 

khi c§ch ly. 

Tùy theo nhi֓m vֱ ĽҼ֯c giao khi ֵng ph· Ľ֗ch COVID-19, c§c cҺ s֫ KBCB 

thiԒt lԀp c§c m¹ h³nh c§ch ly theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh. 

C§c khoa Kh§m b֓nh, khoa CӸp cֵu, khoa H֟i sֵc t²ch cֽc, khoa Nhi, khoa 

TruyԚn nhi֑m b֝ tr² sԈn m֥t bu֟ng c§ch ly v֧i ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n cӺn thiԒt ĽԜ k֗p 

th֩i c§ch ly NB khi cӺn. 

1.  ục  íc  

- HӴn chԒ v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2 trong m¹i trҼ֩ng cҺ s֫ 

KBCB v¨ cho c֥ng Ľ֟ng, nhӸt l¨ NVYT, NB, ngҼ֩i nh¨ NB v¨ kh§ch thŁm. 

- NgŁn ngַa ph§t t§n v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m trong v¨ ngo¨i khu vֽc c§ch ly. 

2   guyên tắc xây dựng k u c c  ly  

-  ņ֝i v֧i BV ĽҼ֯c ph©n c¹ng thu dung ĽiԚu tr֗ SARS-CoV-2, cӺn x©y dֽng 

khu c§ch ly theo quy Ľ֗nh.  

- ņ֝i v֧i cҺ s֫ kh¹ng ĽҼ֯c ph©n c¹ng thu dung ĽiԚu tr֗: CӺn c· khu/bu֟ng 

c§ch ly tӴm th֩i tӴi c§c ĽiԜm s¨ng l֙c.  

- Khu c§ch ly cӺn ĽҼ֯c chia th¨nh 3 v½ng kh§c nhau theo nguy cҺ l©y nhi֑m: 

  ùng c  nguy cơ lây n iễm t ấp: Khu vֽc h¨nh ch²nh, nҺi l¨m vi֓c cֳa 
NVYT. Khu vֽc n¨y ĽԜ biԜn b§o m¨u xanh v¨ hӴn chԒ ngҼ֩i qua lӴi. NVYT cӺn 

mang khӼu trang y tԒ. 

  ùng c  nguy cơ lây n iễm trung  ìn : Khu vֽc h¨nh lang, bu֟ng Ľ֓m 
ĽԜ phҼҺng ti֓n chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr֗ NB. Khu vֽc n¨y ĽԜ biԜn b§o m¨u v¨ng. Ch֕ 

c· NVYT v¨o bu֟ng c§ch ly m֧i ĽҼ֯c c· mԊt ֫ khu vֽc n¨y v¨ phӶi mang 

phҼҺng ti֓n PHCN ĽӺy Ľֳ, ph½ h֯p v֧i t³nh hu֝ng tiԒp x¼c.  

  ùng c  nguy cơ lây n iễm c o: Bu֟ng tiԒp nhԀn, cӸp cֵu, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i 
b֓nh, nh¨ v֓ sinh, bu֟ng xֹ lĨ dֱng cֱ. Khu vֽc n¨y ĽԜ biԜn b§o m¨u Ľ֛. NVYT 

phӶi mang t֝i Ľa phҼҺng ti֓n PHCN v¨ thֽc hi֓n VST sau m֣i khi tiԒp x¼c v֧i 

NB, v֧i bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng v¨ trҼ֧c khi ra kh֛i khu vֽc c§ch ly. 

3.   iết kế k u vực c c  ly c o cơ sở k  m  ện   c ữ   ện  có thu dung 

 iều trị      -19. 

3.1. Phân bố buồng bệnh  

C§c bu֟ng trong khu c§ch ly bao g֟m: 

1) Bu֟ng hành chính. 
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2) Bu֟ng tiԒp nhԀn NB. 

3) Bu֟ng ĽiԚu tr֗ NB nhi֑m SARS-CoV-2  

4) Bu֟ng NB nhi֑m SARS-CoV-2 nԊng cӸp cֵu (c· Ľֳ phҼҺng ti֓n cӸp cֵu, 

ĽiԚu tr֗ d½ng ri°ng cho tַng NB).  

5) Bu֟ng lҼu NB nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

6) Bu֟ng xֹ lĨ dֱng cֱ c· Ľֳ phҼҺng ti֓n cho khֹ khuӼn ban ĽӺu: nhҼ b֟n 

rֹa dֱng cֱ, tֳ sӸy kh¹ v¨ hóa chӸt khֹ khuӼn. 

7) Bu֟ng ĽԜ vԀt dֱng thiԒt yԒu cho chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr֗ NB. 

8) Bu֟ng v֓ sinh cho ngҼ֩i b֓nh c· Ľֳ b֟n rֹa tay, khŁn lau tay sӴch d½ng 1 

lӺn v¨ x¨ ph¸ng rֹa tay. 

9) Nhà tԂm cho NVYT c· x¨ ph¸ng tԂm, x¨ ph¸ng rֹa tay. 

C§c bu֟ng trong khu c§ch ly ĽԚu phӶi c· b֟n rֹa tay, giӸy/khŁn lau tay sֹ 

dֱng m֥t lӺn, khŁn lau bԚ mԊt, dung d֗ch VST chֵa c֟n, x¨ ph¸ng rֹa tay. B֝ tr² 

ĽҼ֩ng di chuyԜn Ľi tַ v½ng c· nguy cҺ thӸp ĽԒn v½ng c· nguy cҺ cao. 

3.2.  Hệ thống thông khí  

- CӺn bӶo ĽӶm th¹ng kh² ĽӺy Ľֳ, hӴn chԒ l©y lan sang khu vֽc kh§c. 

- T֝t nhӸt l¨ h֓ th֝ng kh² §p lֽc ©m tӴi c§c bu֟ng c§ch ly v֧i §p lֽc t֝i thiԜu 

-3Pa ²t nhӸt 12 lӺn trao Ľ֡i kh² m֣i gi֩ (ACH).  

- NԒu kh¹ng thԜ, n°n §p dֱng th¹ng kh² tֽ nhi°n. Bu֟ng b֓nh c· 2 cֹa s֡ Ľ֝i 

di֓n nhau, m֫ to¨n b֥ 2 cֹa s֡ sԐ ĽӶm bӶo th¹ng kh² trong bu֟ng b֓nh t֝i thiԜu 

12 ACH. Bu֟ng b֓nh khi sֹ dֱng th¹ng kh² tֽ nhi°n n°n ֫ cu֝i h¨nh lang, nҺi ²t 

ngҼ֩i qua lӴi, cu֝i hҼ֧ng gi· ch²nh, c· cֹa s֡ Ľ֝i lҼu 2 chiԚu, cֹa s֡ m֫ hҼ֧ng ra 

khu vֽc kh¹ng c· ngҼ֩i qua lӴi. 

- NԒu th¹ng kh² tֽ nhi°n kh¹ng Ľֳ, cӺn tӴo th¹ng kh² ph֝i h֯p, ĽҼa lu֟ng kh² 

cҼ֭ng bֵc Ľi tַ khu vֽc ²t nguy cҺ nhӸt ĽԒn khu vֽc c· nguy cҺ cao nhӸt (tַ v½ng 

xanh t֧i v½ng Ľ֛) bԄng quӴt h¼t sao cho tӺn n suӸt trao Ľ֡i kh² t֝i thiԜu 12 lӺn/gi֩ 

(Hình 4).  

- Khí thoát ra tַ khu c§ch ly cӺn ĽҼ֯c khֹ khuӼn bԄng UVC hoԊc kԒt h֯p 

khֹ khuӼn v¨ l֙c HEPA.   

Xem th°m phӺn KiԜm so§t th¹ng kh² tӴi khu vֽc thŁm kh§m, ĽiԚu tr֗ NB 

COVID-19. 

3.3. Nội thất khu cách ly 

- S¨n nh¨ v¨ tҼ֩ng (chiԚu cao tַ s¨n t֝i thiԜu 2 m) cӺn ֝p, l§t bԄng c§c vԀt 

li֓u d֑ v֓ sinh v¨ khֹ khuӼn. 

- G·c tҼ֩ng nh¨ v¨ s¨n nh¨ n°n thiԒt kԒ g·c t½ hoԊc bo tr¸n, tr§nh g·c cӴnh 

ĽԜ d֑ v֓ sinh, kh¹ng Ľ֙ng bӼn. 

- Cֹa s֡ l¨m bԄng vԀt li֓u d֑ v֓ sinh (k²nh, ²t chi tiԒt, d֑ lau rֹa). 
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A: Nơi k ử k  ẩ  

 : T   ự   p  ơ    iệ  PH N,  ồ vải v  dụ    ụ  ạ   

 : Túi  ự   p  ơ    iệ  PH N      ử dụ  ,   ấ    ải,  ồ vải bẩ  

D:  ồ   ử       ó x  p    , d    d    k ử k  ẩ        ứ   ồ  

E:  ử   ổ m         i, x  k   vự  d     , k ô       i      ại 

Q ạ    ổi      ệ        ọ  HEPA v  UV ,  ó     dẫ  k í   ổi         ê     ,  á   k   

d      í    ấ  8 mé . 

Lưu ý:   ô        ảm   ấm   ặ  k    d    d    Clor mi     ớ  k   vự  b ồ    ách ly 

   NV T, N  b ớ      vì k ô    ó  á  dụ   p           iễm 

Hình 4. SҺ Ľ֟ bu֟ng c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m SARS-CoV-2 

4. Khu, phòng c c  ly tạm t ời tại c c  ện  viện k  ng c  t u dung và 

 iều trị  OVID-19 

- CӺn d¨nh m֥t khu vֽc, phòng c§ch ly gӺn ph¸ng kh§m s¨ng l֙c, kho cӸp cֵu, 

t֝t nhӸt n°n b֝ tr² ngo¨i khu vֽc n֥i tr¼, kh¹ng gӺn nҺi NB kh§c nԄm, nҺi nhiԚu 

ngҼ֩i qua lӴi ĽԜ tiԒp nhԀn NB nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Khu c§ch ly c· c§c bu֟ng c§ch ly, c· bu֟ng v֓ sinh, xֹ lĨ dֱng cֱ. 

- Bu֟ng c§ch ly cӺn c· h֓ th֝ng th¹ng kh² nhҼ m¹ tӶ ֫ tr°n. 

5   ắp xếp giường  ện  trong khu cách ly 

- T֝t nhӸt l¨ b֝ tr² m֣i ngҼ֩i nhi֑m SARS-CoV-2 v¨o m֥t bu֟ng c§ch ly 

riêng. 

- NԒu kh¹ng c· ĽiԚu ki֓n hoԊc khi c· qu§ nhiԚu ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2 nhԀp vi֓n th³ b֝ tr² NB nghi ng֩ nhi֑m v¨o c½ng ph¸ng 

(c§ch ly theo nh·m), NB x§c Ľ֗nh nhi֑m SARS-CoV-2 v¨o c½ng ph¸ng. NgҼ֩i 

nghi ng֩ nhi֑m, ch֩ kԒt quӶ x®t nghi֓m m֥t ph¸ng. KhoӶng c§ch giֻa c§c giҼ֩ng 

t֝i thiԜu l¨ 2 m®t. 

 

 

 uồng t áo PPE 

(buồng đệm) 

 

 

 

Khu vực 

hành lang 

Nhà vệ sinh 

 

 

Buồng cách ly 

(§p lֽc ©m/ hoԊc c· 

kh¹ng kh² lҼu th¹ng th֡i 

qua quӴt th֡i ) 

E 

 

              E 

A 

D  

 
A 

D     A 
AD/DA 

B 

C 
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6    n  mục c c dụng cụ cần t iết cần c  tại k u, phòng cách ly 

- C§c phҼҺng ti֓n cӺn phӶi lu¹n c· trong khu c§ch ly, ĽҼ֯c ĽԜ tr°n xe hoԊc tֳ 

trҼ֧c bu֟ng c§ch ly hoԊc bu֟ng mang PHCN. 

- C§c khoa ph¸ng, ĽҺn v֗ c· li°n quan (nhҼ v֓ sinh m¹i trҼ֩ng, xֹ lĨ chӸt 

thӶi, vԀn chuyԜn NBé) ĽԒn chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn phӶi mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN ph½ h֯p v֧i c§c 

hoӴt Ľ֥ng (ֳng cao su, tӴp dԚ, khӼu trang, k²nhé). 

- Danh mֱc c§c dֱng cֱ, phҼҺng ti֓n PHCN phӶi lu¹n c· sԈn ngay tӴi khu 

vֽc c§ch ly v¨ phӶi ĽҼ֯c kiԜm tra, b֡ sung Ľֳ h¨ng ng¨y (BӶng 1). LҼu Ĩ c· Ľֳ 

k²ch c֭ cho ngҼ֩i sֹ dֱng v¨ cҺ s֝ t֝i thiԜu phӶi c· lu¹n sԈn s¨ng  

 ảng 1  PhҼҺng ti֓n, dֱng cֱ cӺn lu¹n c· sԈn tӴi khu/bu֟ng cách ly  

 T    Q             1 59 Q -BYT ngày 20 tháng 3  ăm 2020) 

 

TT 
 ụng cụ 

 
 ơ số 

   ương tiện       

1 GŁng tay sӴch các c  ֭ 150 

2 B֥ trang phcֱ phòng h  ֥ 30 

3 Kính mԂt, tӸm che mԊt 30 

4 MȈ che ĽӺu 50 

5 B֝t hoԊc bao gi¨y 30 

6 KhӼu trang N95 20  

7 KhӼu trang y tԒ  50 

  ụng cụ cần t iết k  c  

1 QuӺn §o NB 05 

2 VӶi trӶi giҼ֩ng  05 

3 KhŁn lau tay d½ng m֥t lӺn hoԊc khŁn giӸy 30 

4 Th½ng Ľֽng khan 01 

5 X¨ ph¸ng rֹa tay v¨ dung d֗ch VST chֵa c֟n  05 

6 Gi§ ĽԜ x¨ ph¸ng v¨ dung d֗ch VST chֵa c֟n  

7 GŁng tay v֓ sinh 10 

8 KhŁn lau bԚ mԊt v¨ giӸy thӸm lau d֗ch vҼҺng v«i 05 

9 
T¼i/th½ng Ľֽng chӸt thӶi c§c loӴi c· in biԜu tҼ֯ng 

loӴi chӸt thӶi l©y nhi֑m 
10/01 

10 T¼i Ľֽng Ľ֟ vӶi bӼn 05 

11 Th½ng Ľֽng Ľ֟ vӶi bӼn c· nԂp 01 

12 Th½ng Ľֽng dֱng cֱ bӼn  01 

13 H·a chӸt khֹ khuӼn ban ĽӺu v¨ v֓ sinh  
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7.  ồ sơ  ện   n tại k u vực c c  ly 

- T i֝ Ҽu l¨ s ֹd nֱg h  ֟sҺ bn֓h §n Ľin֓ t  ֹhoԊc các thiԒt b  ֗Ľi֓n t  ֹĽԜ ghi lӴi 

thông tin khám, chӼn Ľo§n, XN, ĽiԚu tr  ֗chŁm s·c v¨ theo d»i NB h¨ng ng¨y. 

- Trong trҼn֩g h p֯ chҼa c· bn֓h §n Ľin֓ t ,ֹ các b n֓h án giӸy ĽҼ֯c ĽԜ tӴi 

phòng hành chính c aֳ khu cách ly, không ĽҼ֯c ĽԜ tӴi khu v cֽ bu n֟g b n֓h. Bác s׃ 

v¨ ĽiԚu dҼn֭g th cֽ hi n֓ vi c֓ ra y l n֓h bԄng mi n֓g theo quy Ľn֗h hoԊc ghi chép ra 

giӸy nháp, máy tính bӶng r i֟ truyԚn ra ngoài qua mӴng, ô kính... Thông tin này 

ĽҼ֯c b°n ngo¨i Ľ§nh m§y hoԊc ghi chép lӴi vào h  ֟sҺ bn֓h §n sau Ľ· ĽҼc֯ bác s׃, 

ĽiԚu dҼn֭g ph  ֱ trách hoӴt Ľn֥g Ľ· kĨ trong ph¸ng h¨nh ch²nh sau khi th§o 

phҼҺng tin֓ PHCN. 

- Kh¹ng ĽҼc֯ mang h  ֟sҺ bn֓h án t  ַkhu cách ly ra khu v cֽ bên ngoài, khi 

cӺn h i֥ chӼn, khoa ch pֱ h  ֟sҺ bn֓h án cӺn thiԒt và g iֹ qua thiԒt b  ֗Ľi֓n t  ֹ (qua 

emailé) ra b°n ngo¨i ĽԜ h i֥ chӼn (h i֥ chӼn tr cֽ tuyԒn). 

- Khi cӺn ch  ֕Ľ֗nh làm xét nghi m֓: ch pֱ XQ, siêu âm, xét nghi m֓ sinh hoá, 

m i֙ phiԒu ĽԚ ngh  ֗ĽҼ֯c g iֹ ĽԒn c§c ĽҺn v ֗các yêu cӺu c aֳ nhà lâm sàng và kԒt 

quӶ xét nghi m֓ ĽҼc֯ trӶ qua mӴng sau Ľ· in ra tӴi khu cách ly và dán vào h  ֟sҺ 

b n֓h §n ngҼi֩ b n֓h ĽԜ lҼu lӴi. 

- Toàn b  ֥các phiԒu ch  ֕Ľ֗nh, kԒt quӶ giӸy Ľ« s ֹd nֱg ĽԜ ghi thông tin tӴm 

th i֩ trong khu v cֽ c§ch ly sau khi Ľ« ĽҼc֯ sao lӴi, kĨ ĽԜ dán trong h  ֟sҺ b n֓h án 

sԐ ĽҼ֯c cԂt h yֳ, thu gom và x  ֹlĨ nhҼ chӸt thӶi lây nhi m֑. 
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 Ử  Ụ            Ệ    Õ    Ộ         

 

PhҼҺng ti֓n PHCN l¨ phҼҺng ti֓n thiԒt yԒu ĽԜ bӶo v֓ NVYT trҼ֧c nguy cҺ 

l©y nhi֑m khi tiԒp x¼c v֧i m§u, d֗ch tiԒt v¨ gi֙t h¹ hӸp (gi֙t bԂn hoԊc kh² dung 

aerosol) chֵa c§c t§c nh©n g©y b֓nh truyԚn nhi֑m khi tiԒp x¼c gӺn v֧i NB. 

PhҼҺng ti֓n PHCN cȈng ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ bӶo v֓ NB, ngҼ֩i nh¨ NB, kh§ch thŁm 

kh¹ng b֗ nhi֑m c§c t§c nh©n g©y b֓nh (bao g֟m cӶ SARS-CoV-2) tַ NVYT v¨ 

m¹i trҼ֩ng trong b֓nh vi֓n. Vi֓c mang phҼҺng ti֓n PHCN Ľ¼ng theo hҼ֧ng dӾn 

khi chŁm s·c NB l¨ m֥t trong c§c bi֓n ph§p quan tr֙ng nhӸt trong ph¸ng ngַa l©y 

nhi֑m SARS-COV-2 cho NVYT, NB v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

1   ục  íc  

NgŁn ngַa nguy cҺ l©y nhi֑m SARS-CoV-2 v¨ c§c t§c nh©n g©y b֓nh kh§c tַ 

NB sang NVYT, NB kh§c, kh§ch thŁm v¨ ph§t t§n ra m¹i trҼ֩ng xung quanh NB 

v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

2    ạm vi  p dụng 

TӸt cӶ NVYT, ngҼ֩i nh¨ NB, kh§ch thŁm, nhֻng ngҼ֩i c· tiԒp x¼c v֧i NB 

hoԊc mӾu b֓nh phӼm, dֱng cֱ, Ľ֟ vӶi, chӸt thӶi, phҼҺng ti֓n chŁm s·c, vԀn 

chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-COV-2.  

3   guyên tắc t ực  iện 

3.1. Nguyên tắc chung 

- Sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN theo hҼ֧ng dӾn ph¸ng ngַa chuӼn kԒt h֯p v֧i 

ph¸ng ngַa theo ĽҼ֩ng l©y truyԚn ph½ h֯p v֧i t³nh hu֝ng chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-COV-2. 

- Các phҼҺng ti֓n PHCN cӺn phӶi c· Ľֳ k²ch c֭ v¨ ĽӴt ti°u chuӼn chӸt lҼ֯ng 

theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 1616/Qņ-BYT ngày 08/04/2020 cֳa B֥ Y tԒ.  

- ņӶm bӶo lu¹n sԈn c· cҺ s֝ phҼҺng ti֓n PHCN tӴi c§c khu vֽc tiԒp Ľ·n, 

kh§m s¨ng l֙c, c§ch ly tӴm th֩i, khu vֽc c§ch ly thu dung ĽiԚu tr֗, bu֟ng Ľ֓m cֳa 

ph¸ng c§ch ly, ph¸ng XN, khu vֽc xֹ lĨ r§c thӶi, xֹ lĨ thi h¨i. 

- CӺn tu©n thֳ Ľ¼ng ch֕ Ľ֗nh v¨ quy tr³nh mang v¨ th§o b֛ phҼҺng ti֓n 

PHCN. 

3.2. Một số nguyên tắc cụ thể khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 

1) Luôn mang Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN Ľ« quy Ľ֗nh theo tַng t³nh hu֝ng khi 

tiԒp x¼c, thŁm kh§m, chŁm s·c cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

COV-2. Xem Phֱ lֱc 3 vԚ sֹ dֱng PHCN theo tַng t³nh hu֝ng. PhӶi ĽӶm bӶo 

phҼҺng ti֓n PHCN che phֳ k²n to¨n b֥ cҺ thԜ, không mang 2 khӼu trang. ChuӼn 

b֗ ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN ph½ h֯p v֧i t³nh hu֝ng sԂp thֽc hi֓n. 

2) TrҼ֩ng h֯p cӸp cֵu NB nhҼng kh¹ng khai th§c ĽҼ֯c c§c yԒu t֝ d֗ch t֑, sֹ 

dֱng phҼҺng ti֓n PHCN nhҼ khi cӸp cֵu ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-COV-2. 
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3) Thֽc h¨nh mang v¨ th§o b֛ phҼҺng ti֓n PHCN phӶi ĽҼ֯c thֽc hi֓n thuӺn 

thֱc trҼ֧c khi chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 v¨ phӶi 

ĽҼ֯c gi§m s§t b֫i th¨nh vi°n Ľ« ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo. 

4) Tr§nh tiԒp x¼c hoԊc ĽiԚu ch֕nh phҼҺng ti֓n PHCN Ľ« mang trong khi l¨m 

vi֓c trong bu֟ng, khu vֽc c§ch ly. Kh¹ng mang v¨ th§o phҼҺng ti֓n PHCN trong 

c½ng m֥t ph¸ng. Bu֟ng mang phҼҺng ti֓n PHCN phӶi ֫ ngo¨i bu֟ng c§ch ly.    

5) Th§o phҼҺng ti֓n PHCN ngay sau khi ra kh֛i khu vֽc c§ch ly. Nên th§o b֛ 

phҼҺng ti֓n PHCN trong bu֟ng Ľ֓m trҼ֧c khi ra kh֛i khu cách ly. Không mang 

phҼҺng  ti֓n PHCN sau khi Ľ« tiԒp x¼c v֧i NB Ľi sang c§c khu vֽc kh§c. 

6) Thay gŁng khi chuyԜn tַ NB n¨y sang chŁm s·c NB kh§c, thay gŁng nԒu 

b֗ r§ch, VST trҼ֧c khi mang gŁng m֧i. 

7) Khi th§o phҼҺng ti֓n PHCN cӺn ch¼ Ĩ c§c nguy°n tԂc sau:  

- MԊt ngo¨i phҼҺng ti֓n PHCN c· mֵc Ľ֥ nguy cҺ nhi֑m bӼn cao, khi th§o 

phӶi cu֥n mԊt ngo¨i v¨o trong, kh¹ng ĽҼ֯c giȈ phҼҺng ti֓n PHCN khi th§o. 

- MԊt trҼ֧c cֳa phҼҺng ti֓n PHCN c· nguy cҺ l©y nhi֑m cao hҺn mԊt sau. 

Tr§nh Ľֱng chӴm tay v¨o mԊt trҼ֧c cֳa phҼҺng ti֓n PHCN. 

- KhӼu trang th§o ra sau c½ng. 

8) PhҼҺng ti֓n PHCN ch֕ d½ng m֥t lӺn, l¨ chӸt thӶi l©y nhi֑m, sau khi th§o 

phӶi b֛ ngay v¨o th½ng chӸt thӶi l©y nhi֑m (th½ng m¨u v¨ng). Th½ng Ľֽng chӸt 

thӶi phӶi Ľֳ l֧n v¨ phӶi c· nԂp ĽԀy k²n. 

9) NVYT trֽc tiԒp chŁm s·c NB hoԊc nh©n vi°n thֽc hi֓n c§c d֗ch vֱ khác 

li°n quan t֧i ngҼ֩i nhi֑m, nghi nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo, huӸn luy֓n 

ĽԜ sֹ dֱng th¨nh thӴo phҼҺng ti֓n PHCN. 

4    c loại p ương tiện p òng  ộ c  n ân 

4.1. Loại phương tiện phòng hộ cá nhân 

CҺ s֫ KBCB cӺn phӶi lֽa ch֙n phҼҺng ti֓n PHCN theo quy Ľ֗nh vԚ ti°u 

chuӼn b֥ ph¸ng ch֝ng d֗ch trong: (1  Q             1 59 Q -BYT ngày 

20/3/2020 v  Danh mụ  p  ơ    iệ  PHCN   i           01 Khu vự   i       

cách ly NB COVID-19,     Q             1616 Q -  T       8 4      v  việ  

  ớ   dẫ   ạm    i v  kỹ    ậ , p      ại v   ự    ọ  b  trang p ụ  p    ,       
d    COVID-19. 

Tr°n thֽc tԒ hi֓n nay c· nhiԚu kiԜu loӴi phҼҺng ti֓n PHCN, c· thԜ xԒp v¨o 2 

loӴi sau: 

Loại thứ nhất: LoӴi quӺn, §o cho¨ng v¨ mȈ tr½m ĽӺu ri°ng bi֓t: 

- Ćo cho¨ng ch֝ng thӸm hoԊc §o cho¨ng c· k¯m tӸm cho¨ng ch֝ng thӸm. 

- QuӺn ch֝ng thӸm.  

- TӴp dԚ ch֝ng thӸm. 

- KhӼu trang y tԒ. 
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- KhӼu trang hi֓u lֽc l֙c cao (v² dֱ N95). 

- K²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt. 

- GŁng tay y tԒ. 

- MȈ chֱp t·c (loӴi tr½m k²n ĽӺu v¨ c֡). 

- Bao giӺy loӴi ֝ng cao. 

- ֲng cao su. 

Loại 2: LoӴi quӺn liԚn, §o cho¨ng v¨ mȈ tr½m ĽӺu: 

- B֥ quӺn, §o cho¨ng, mȈ. 

- Bao giӺy loӴi ֝ng cao.  

- TӴp dԚ ch֝ng thӸm. 

- KhӼu trang y tԒ. 

- KhӼu trang N95. 

- K²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt. 

- GŁng tay y tԒ. 

- GŁng cao su. 

- Bao giӺy ch֝ng thӸm loӴi ֝ng cao.  

- ֲng cao su. 

4.2. Một số tiêu chí kỹ thuật  

- K²nh bӶo h֥ v¨ tӸm che mԊt phӶi b· s§t v¨o khu¹n mԊt v¨ ngŁn chԊn kh¹ng 

ĽԜ d֗ch thӸm v¨o (H³nh 5 v¨ H³nh 6). 

- KhӼu trang y tԒ ĽӴt ti°u chuӼn theo TCVN 8389 hoԊc ASTM, kh¹ng thӸm 

nҼ֧c, c· thanh kim loӴi gi¼p u֝n kh²t s֝ng mȈi, ngŁn chԊn kh¹ng kh², d֗ch bԂn Ľi qua.  

- KhӼu trang c· hi֓u lֽc l֙c cao (v² dֱ khӼu trang ĽӴt ti°u chuӼn N95 hoԊc 

FFP2 hoԊc tҼҺng ĽҼҺng). 

- GŁng tay: KhuyԒn c§o d½ng gŁng l¨m bԄng chӸt li֓u nitrile hҺn chӸt li֓u 

latex, kh¹ng n°n d½ng gŁng tay c· b֥t, k²ch thҼ֧c cӺn ph½ h֯p v֧i tay cֳa ngҼ֩i 

sֹ dֱng.  

- Ćo cho¨ng c· chiԚu d¨i ĽԒn giֻa Ľ½i, tay d¨i, c֡ tay bo v¨ tӴp dԚ phӶi bԄng 

chӸt li֓u kh¹ng thӸm m§u v¨ d֗ch.  

- ֲng cao su kh¹ng thֳng r§ch, k²ch c֭ ph½ h֯p v֧i ch©n cֳa ngҼ֩i sֹ dֱng.  

- Bao giӺy cao ĽԒn gӺn g֝i, bԄng chӸt li֓u kh¹ng thӸm nҼ֧c v¨, ch֝ng trҼ֯t.  

- MȈ che ĽӺu v¨ c֡, c· ch֣ m֫ ph²a trҼ֧c ĽԜ th§o ra sau. 

- B֥ quӺn §o mԊc b°n trong trҼ֧c khi mang trang phֱc PHCN. 
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b. L ại  ọ     i  

Hình 5: Kính bӶo h  ֥ Hình 6: TӸm che mԊt 

 

 

 

 

 

Hình 7: M t֥ s  ֝loӴi khӼu trang 

 

  
 

Hình 8: Áo choàng và tӴp dԚ 

 

Hình 9: MȈ tr½m k²n ĽӺu và c  ֡ Hình 10: B  ֥quӺn áo mԊc 

bên trong b  ֥ PHCN 
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4.3. Dự tr  cơ số phương tiện phòng hộ cá nhân 

- Vi֓c dֽ tr½ phҼҺng ti֓n PHCN cӺn phӶi ĽҼ֯c thֽc hi֓n h¨ng nŁm v¨ khi c· 

d֗ch. Nguy°n tԂc t²nh cŁn cֵ v¨o thֽc tԒ m¹ tӶ c¹ng vi֓c cֳa NVYT l¨m vi֓c tӴi 

c§c khoa ph¸ng, v֗ tr² kh§c nhau. 

- Sֹ dֱng c¹ng cֱ hoԊc phҼҺng ph§p theo d»i s֝ lҼ֯ng phҼҺng ti֓n PHCN 

ĽҼ֯c sֹ dֱng v¨ Ҽ֧c t²nh nhu cӺu phҼҺng ti֓n PHCN (tham khӶo Phֱ lֱc 3-4).  

- Xem th°m quyԒt Ľ֗nh s֝ 1259/Qņ-BYT ngày 20/3/2020 vԚ Danh mֱc 

phҼҺng ti֓n PHCN thiԒt yԒu cֳa 01 Khu vֽc ĽiԚu tr֗ c§ch ly NB COVID-19 ĽԜ dֽ 

tr½ Ľ¼ng s֝ lҼ֯ng phҼҺng ti֓n PHCN cӺn thiԒt ph½ h֯p theo c¹ng nŁng, theo dֽ 

tr½ s֝ NB COVID-19 c· thԜ thu dung.  

- CҺ s֫ kh§m b֓nh chֻa b֓nh cȈng cӺn x©y dֽng hҼ֧ng dӾn sֹ dֱng phҼҺng 

ti֓n PHCN ĽԜ sֹ dֱng Ľ¼ng mֱc Ľ²ch, tr§nh l«ng ph² v¨ kh¹ng hi֓u quӶ. 

5  Quy trìn  m ng và t  o  ỏ p ương tiện p òng  ộ c  n ân  

5.1. Mang và tháo khẩu trang 

5.1.1.   ẩ            : 

*  ỹ t uật m ng k ẩu tr ng: 

- V֓ sinh tay. 

- M֫ bao g·i, lӸy khӼu trang ra kh֛i bao, m֥t tay cӺm v¨o 1 cӴnh b°n: 

- ņԊt khӼu trang l°n mԊt, mԊt ch֝ng thӸm (m¨u xanh) quay ra ngo¨i, mԊt 

thӸm h¼t (m¨u trԂng) quay v¨o trong. 1 tay giֻ mԊt trҼ֧c khӼu trang c֝ Ľ֗nh tr°n 

mԊt, 1 tay lu֟n 1 b°n d©y Ľeo qua tai sau Ľ· l¨m ngҼ֯c lӴi v֧i b°n kia. 

- D½ng ng·n 2 ĽӺu ng·n tay tr֛ Ӹn ch֕nh thanh kim loӴi tr°n mȈi sao cho ¹m 

s§t s֝ng mȈi v¨ mԊt. 

- Dùng 2 ng·n tay cӺm m®p dҼ֧i cֳa khӼu trang k®o nhԌ xu֝ng dҼ֧i, ĽҼa v¨o 

trong ĽԜ khӼu trang b§m s§t v¨o mԊt dҼ֧i cԄm. 

*  ỹ t uật t  o k ẩu tr ng:  

- Th§o d©y Ľeo khӼu trang, tay kh¹ng chӴm v¨o khӼu trang, loӴi b֛ khӼu trang 

vào thùng thu gom chӸt thӶi theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh. 

- V֓ sinh tay. 

5.1. .   ẩ         ó  iệ   ự   ọ       ví dụ k ẩ        N95 . 

*  ỹ t uật m ng k ẩu tr ng: 

- V֓ sinh tay. 
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- M֫ bao g·i, ĽԊt khӼu trang v¨o l¸ng b¨n tay, 

cӴnh c· kim loӴi ¹m v¨o s֝ng mȈi, hҼ֧ng ra trҼ֧c, ĽԜ 

d©y Ľeo thӶ tֽ do dҼ֧i b¨n tay. 

- ņԊt khӼu trang ph²a dҼ֧i cԄm, phӺn che mȈi 

hҼ֧ng l°n tr°n. 

- K®o d©y tr°n qua ĽӺu v¨ ĽԊt v¨o v½ng chӼm, d©y 

tr°n tai. K®o d©y dҼ֧i qua ĽӺu v¨ ĽԊt v¨o sau g§y, dҼ֧i 

tai. LҼu Ĩ kh¹ng ĽԜ hai d©y bԂt ch®o nhau ֫ sau ĽӺu. 

- KiԜm tra v¨ ch֕nh lӴi d©y Ľeo nԒu b֗ xoԂn, vԊn. 

- ņԊt ĽӺu ng·n tay tr֛ cֳa 2 tay tӴi Ľ֕nh s֝ng mȈi, 

Ӹn ch֕nh phӺn che mȈi sao cho khӼu trang ¹m kh²t mȈi. 

- KiԜm tra Ľ֥ k²n cֳa khӼu trang:  

+ Thֹ nghi֓m h²t v¨o (©m t²nh): th֫ ra tַ tַ, nԒu 

khӼu trang ¹m k²n mԊt, §p lֽc ©m l¨m cho khӼu trang 

b§m s§t v¨o khu¹n mԊt. NԒu khӼu trang kh¹ng ¹m k²n 

mԊt, kh¹ng kh² sԐ qua khe h֫ giֻa khӼu trang v¨ mԊt, 

cӺn ĽiԚu ch֕nh lӴi Ľ֥ cŁng cֳa d©y Ľeo v¨ l¨m lӴi thֹ 

nghi֓m h²t v¨o.  

+ Thֹ nghi֓m th֫ ra (dҼҺng t²nh): th֫ ra mӴnh, 

nԒu khӼu trang ¹m k²n mԊt, §p lֽc dҼҺng l¨m cho khӼu 

trang hҺi ph֟ng ra. NԒu khӼu trang kh¹ng ¹m k²n mԊt, 

kh¹ng kh² sԐ qua khe h֫ giֻa khӼu trang v¨ mԊt, cӺn 

ĽiԚu ch֕nh lӴi Ľ֥ cŁng cֳa d©y Ľeo v¨ l¨m lӴi thֹ 

nghi֓m th֫ ra.  

*  ỹ t uật t  o k ẩu tr ng: 

- Th§o d©y dҼ֧i bԄng c§ch cӺm v¨o phӺn d©y 

sau ĽӺu, sau Ľ· th§o d©y tr°n qua ĽӺu, kh¹ng ĽԜ tay 

chӴm v¨o khӼu trang khi th§o.  

- V֓ sinh tay. 

5.1.3. N ữ       ý k i m    v    á  k ẩ  

trang 

- Mang khӼu trang Ľ¼ng chiԚu tr°n, dҼ֧i. 

- Mang khӼu trang Ľ¼ng mԊt trong, ngo¨i. 

- Kh¹ng chӴm tay v¨o mԊt trong khӼu 

trang khi mang. 

- ņԊt khӼu trang cӼn thԀn ĽԜ che k²n mi֓ng v¨ mȈi. 

- Ch֕nh g֙ng mȈi v¨ d©y Ľeo ĽԜ ĽӶm bӶo khӼu trang ¹m s§t s֝ng mȈi v¨ 

khu¹n mԊt, kh¹ng ĽԜ kh¹ng kh² Ľi v¨o/ra qua khe h֫ giֻa khӼu trang v¨ mԊt. 

Hình 11: Quy trình mang 

khӼu trang N95 

Hình 12: Th§o khӼu trang N95 
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- Tay kh¹ng chӴm v¨o mԊt trҼ֧c khӼu trang khi loӴi b֛ khӼu trang. 

- Sau khi loӴi b֛ hoԊc bӸt cֵ khi n¨o v¹ t³nh chӴm v¨o khӼu trang Ľ« sֹ dֱng, cӺn 

l¨m sӴch tay bԄng dung d֗ch VST c· chֵa c֟n hoԊc rֹa tay bԄng x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c. 

- Thay khӼu trang sau m֣i khi thֽc hi֓n thֳ thuԀt sӴch/v¹ khuӼn, ngay khi 

thӸy khӼu trang b֗ nhi֑m bӼn hoԊc b֗ Ӽm/Ҽ֧t hoԊc sau m֣i ca l¨m vi֓c. 

- Kh¹ng sֹ dֱng lӴi khӼu trang Ľ« qua sֹ dֱng.  

5.2. Trình tự mang phương tiện phòng hộ cá nhân (bộ chống dịch rời) 

TrҼ֧c khi mang phҼҺng ti֓n PHCN cӺn kiԜm tra s֝ lҼ֯ng, loӴi, k²ch c֭ ph½ 

h֯p v֧i ngҼ֩i mang; kiԜm tra chӸt lҼ֯ng cֳa phҼҺng ti֓n PHCN (Ľ¼ng ti°u chuӼn 

quy Ľ֗nh, kh¹ng r§ch, thֳng, hԒt hӴn,é), sau Ľ· lӺn lҼ֯t tiԒn h¨nh c§c bҼ֧c: 

BҼ֧c 1: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 2: ņi b֝t/bao giӺy tr½m ngo¨i ֝ng quӺn §o (b°n trong). 

BҼ֧c 3: MԊc quӺn v¨ §o cho¨ng (mang tӴp dԚ nԒu c· ch֕ Ľ֗nh). 

BҼ֧c 4: Mang khӼu trang (KhӼu trang y tԒ, hoԊc N95 nhҼ hҼ֧ng dӾn tr°n). 

BҼ֧c 5: Mang k²nh bӶo h֥ (Ľ֝i v֧i loӴi c· g֙ng c¨i tai). 

BҼ֧c 6: ņ֥i mȈ tr½m k²n t·c, ĽӺu, tai, d©y Ľeo khӼu trang. 

BҼ֧c 7: Mang tӸm che mԊt hoԊc k²nh bӶo h֥ (nԒu l¨ loӴi d©y Ľeo ngo¨i mȈ). 

BҼ֧c 8: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 9 : Mang gŁng theo ch֕ Ľ֗nh. 

5.3. Trình tự tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân   

C§c phҼҺng ti֓n ph¸ng h֥ c§ nh©n ĽҼ֯c th§o b֛ tӴi ph¸ng Ľ֓m, và cho vào 

th½ng gom chӸt thӶi l©y nhi֑m sau khi th§o b֛. Lu¹n VST khi th§o b֛ tַng 

phҼҺng ti֓n PHCN. 

 

Hình 13: Tr³nh tֽ th§o b֛ phҼҺng ti֓n PHCN   
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5.3.1. L ại   ầ , á         v  mũ   ùm  ầ    i 

BҼ֧c 1: Th§o gŁng, khi th§o cu֥n mԊt trong gŁng ra ngo¨i, b֛ v¨o th½ng Ľֽng 

chӸt thӶi. (NԒu c· mang tӴp dԚ, phӶi VST m֧i th§o tӴp dԚ, c֫i d©y dҼ֧i trҼ֧c, d©y 

tr°n sau, cu֥n ngҼ֯c mԊt trong cֳa tӴp dԚ ra ngo¨i, b֛ v¨o th½ng chӸt thӶi). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14: K׃ thuԀt th§o gŁng tay 

Chú ý: 

- Với   ăm  ó    ô                iệ    ,  ấ  mạ  ,       áp,  iêm bắp,  iêm 

 ĩ   mạ  ,….  ặ    m  á        á  k ô     i  ỏi        iã , m   á  v  k ô   dễ 

 á    ă      ỉ m    1  ă  . 

-   i p ẫ     ậ ,        ậ  x m  ấ     i   i,  ỡ  ẻ, m  k í   ả ,  ặ    i k í 

  ả ,….  v   ấ  mẫ  xé     iệm, mổ thi hài  ê  m       ă  . 

BҼ֧c 2: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 3: Th§o b֛ §o cho¨ng, cu֥n mԊt trong cֳa §o cho¨ng ra ngo¨i v¨ b֛ 

thùng Ľֽng chӸt thӶi  

BҼ֧c 4: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 5: Th§o b֛ quӺn v¨ bao giӺy c½ng l¼c, trong qu§ tr³nh c֫i b֛ lu¹n cu֝n 

mԊt trong cֳa quӺn ra ngo¨i, kԒt thúc b֛ v¨o th½ng chӸt thӶi. NԒu mang ֳng, n°n 

th§o ֳng trҼ֧c ĽԊt ֳng v¨o th½ng c· dung d֗ch khֹ khuӼn, sau Ľ· VST r֟i m֧i 

th§o b֛ quӺn nhҼ tr°n. 

BҼ֧c 6: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 7: Th§o b֛ mȈ tr½m bԄng c§ch lu֟n tay v¨o mԊt trong mȈ. 

BҼ֧c 8: Th§o k²nh bӶo h֥ (loӴi g֙ng v¨ d©y Ľeo b°n trong mȈ).  

 

 

 

 

 

 

Hình 15: Th§o b֛ k²nh v¨ mԊt nӴ 
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BҼ֧c 9: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 10: Th§o khӼu trang (cӺm v¨o phӺn d©y Ľeo ph²a sau ĽӺu hoԊc sau tai). 

BҼ֧c 11: V֓ sinh tay. 

5.3. . L ại b  p          ầ   i   á  v  mũ  

BҼ֧c 1: Th§o gŁng. Khi th§o cu֥n mԊt trong gŁng ra ngo¨i, b֛ v¨o th½ng Ľֽng 

chӸt thӶi (NԒu c· mang tӴp dԚ, phӶi VST m֧i th§o tӴp dԚ, c֫i d©y dҼ֧i trҼ֧c, dây 

tr°n sau, cu֥n ngҼ֯c mԊt trong cֳa tӴp dԚ ra ngo¨i, b֛ v¨o th½ng chӸt thӶi). 

BҼ֧c 2: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 3: Th§o k²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt (nԒu loӴi d©y thun Ľeo ngo¨i mȈ 

trùm).  

Chú ý: NԒu k²nh c· g֙ng Ľeo trong mȈ th³ sau khi th§o mȈ m֧i th§o k²nh. 

BҼ֧c 4: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 5: Th§o b֛ mȈ, §o, quӺn. Khi th§o ĽԜ mԊt trong cֳa trang phֱc l֥n ra 

ngo¨i v¨ loӴi b֛ v¨o th½ng gom chӸt thӶi. 

BҼ֧c 6: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 7: Th§o ֳng hoԊc bao giӺy, l֥n mԊt trong ra ngo¨i v¨ b֛ v¨o th½ng chӸt 

thӶi. NԒu mang ֳng, ĽԊt ֳng v¨o th½ng c· dung d֗ch khֹ khuӼn. 

BҼ֧c 8: V֓ sinh tay. 

BҼ֧c 9: Th§o khӼu trang (cӺm v¨o phӺn d©y Ľeo ph²a sau ĽӺu hoԊc sau tai). 

BҼ֧c 10: V֓ sinh tay. 

Chú ý: Th§o b֛ trang phֱc PHCN tӴi bu֟ng Ľ֓m cֳa khu, bu֟ng c§ch ly.  

5.4. Quy trình mang phương tiện phòng hộ cá nhân khi lấy mẫu bệnh 

phẩm dịch tỵ h u (phết họng, dịch nội khí quản)  

5.4.1.  á    ại p  ơ    iệ  PH N  ử dụ          ấ  mẫ  bệ   p ẩm  

- B֥ quӺn §o ch֝ng d֗ch sֹ dֱng m֥t lӺn. 

- TӸm cho¨ng kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- MȈ tr½m hoԊc tӸm cho¨ng che k²n ĽӺu, c֡ bԄng chӸt li֓u kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- KhӼu trang c· hi֓u lֽc l֙c cao (N95 hoԊc tҼҺng ĽҼҺng). 

- K²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt. 

- GŁng tay y tԒ sӴch, kh¹ng c· b֥t 

- ֲng cao su/giӺy ch֝ng thӸm c֡ cao. 
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 ảng 2: Quy Ľ֗nh mang phҼҺng ti֓n PHCN trong x®t nghi֓m SARS-CoV-2 

Bảng quy  ịn  m ng p ương tiện PHCN tại khu vực lấy mẫu, bảo quản, 

vận chuyển mẫu xét nghiệm ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 ņ֝i tҼn֯g  Thao tác th cֽ hi n֓  
CӸp Ľ֥ 

phòng h  ֥ 

Các phòng lӸy mӾu xét 

nghi m֓ lҼu Ľn֥g 

K׃ thuԀt 

viên, NVYT 

Thao tác lӸy các mӾu hô 

hӸp 
CӸp Ľ֥ 4 

K׃ thuԀt 

viên, NVYT 

BӶo quӶn, vԀn chuyԜn 

mӾu 
CӸp Ľ֥ 2 

Các phòng lӸy mӾu, x  ֹlý 

mӾu xét nghi m֓ tӴi c§c cҺ 

s  ֫y tԒ khác (các trung tâm 

CDC, vi n֓ nghiên c uֵ é) 

K׃ thuԀt 

viên, NVYT 

Thao tác lӸy các mӾu hô 

hӸp, th cֽ hành xét 

nghi m֓ mӾu nghi ng ,֩ 

mӾu NB mԂc COVID-

19 

CӸp Ľ֥ 4 

 

5.4.2. M    v    á  p  ơ    iệ  p         á             ấ  mẫ  bệ   p ẩm 

a)  rìn  tự m ng p ương tiện      

* TrҼ֩ng h֯p sֹ dֱng 2 Ľ¹i gŁng: 

- BҼ֧c 1: V֓ sinh tay 

- BҼ֧c 2: Mang Ľ¹i gŁng 1 

- BҼ֧c 3: Mang quӺn, §o cho¨ng, b֝t 

- BҼ֧c 4: ņeo khӼu trang, mang k²nh 

- BҼ֧c 5: ņ֥i mȈ, mang tӸm che mԊt 

- BҼ֧c 6: Mang Ľ¹i gŁng 2 (tr½m ngo¨i c֡ tay §o) 

b)  rìn  tự t  o  ỏ p ương tiện      

* TrҼ֩ng h֯p sֹ dֱng 2 Ľ¹i gŁng: 

- BҼ֧c 1: Th§o Ľ¹i gŁng 2 (gŁng ngo¨i) 

- BҼ֧c 2: Th§o mӴng che mԊt, mȈ tr½m ĽӺu, c֡ 

- BҼ֧c 3: C֫i §o cho¨ng, quӺn, b֝t 

- BҼ֧c 4: Th§o Ľ¹i gŁng 1 (gŁng trong), VST 

- BҼ֧c 5: Th§o b֛ k²nh, khӼu trang 

- BҼ֧c 6: V֓ sinh tay. 

Chú ý:  

- NԒu th§o trong khoa vi sinh cӺn th§o ֫ ngoài phòng XN vi sinh. 

- NԒu th§o ngo¨i thֽc Ľ֗a cӺn c· bu֟ng hoԊc khu vֽc ĽԜ th§o b֛ v¨ ĽԜ ngay 

v¨o th½ng Ľֽng chӸt thӶi, kh¹ng n°n x֗t hóa chӸt v¨o b֥ phҼҺng ti֓n PHCN Ľang 

sֹ dֱng. 

- Kh¹ng n°n s§t khuӼn c֟n ngo¨i gŁng. 
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- Th§o gŁng 1 xong cӺn s§t khuӼn tay. 

6   iểm tr   gi m s t việc sử dụng p ương tiện p òng  ộ c  n ân 

- Khoa KSNK v¨ ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng: ch֗u tr§ch nhi֓m kiԜm tra, gi§m s§t, 
huӸn luy֓n vi֓c sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN cֳa NVYT. 

- N֥i dung gi§m s§t: 

 Lu¹n c· sԈn phҼҺng ti֓n PHCN tӴi bu֟ng Ľ֓m cֳa khu, ph¸ng c§ch ly. 

 NVYT sֹ dֱng Ľֳ v¨ Ľ¼ng phҼҺng ti֓n PHCN cӺn thiԒt. 

 Phân loӴi, thu gom, xֹ lĨ phҼҺng ti֓n PHCN Ľ« qua sֹ dֱng. 

- PhҼҺng ph§p gi§m s§t: bԄng quan s§t trֽc tiԒp v¨ ghi phiԒu gi§m s§t. 
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 Ệ          

 

V֓ sinh tay l¨ m֥t trong nhֻng bi֓n ph§p quan tr֙ng gi¼p ph¸ng ngַa v¨ 

kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2. Vi֓c VST cӺn phӶi ĽҼ֯c thֽc hi֓n thҼ֩ng 

xuy°n m֙i l¼c, m֙i nҺi theo Ľ¼ng 5 th֩i ĽiԜm VST trong qu§ tr³nh chŁm s·c v¨ 

ĽiԚu tr֗ NB.  

TӸt cӶ c§c cҺ s֫ KBCB cӺn phӶi: 

1   r ng  ị p ương tiện vệ sin  t y 

TŁng cҼ֩ng b֡ sung ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n VST tӴi tӸt cӶ c§c khu vֽc c· ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2.   

1.1. Phương tiện vệ sinh tay với xà phòng và nước sạch 

- C§c b֟n VST phӶi ĽҼ֯c b֝ tr² trong bu֟ng c§ch ly, bu֟ng Ľ֓m, bu֟ng h¨nh 

ch²nh, nҺi pha chԒ d֗ch, thu֝c, bu֟ng x®t nghi֓m, bu֟ng dinh dҼ֭ng, nҺi xֹ lĨ 

chӸt thӶi, Ľ֟ vӶi bӼn, nh¨ ĽӴi thԜ thuԀn ti֓n cho NB v¨ NVYT sֹ dֱng. 

- C§c b֟n VST c· ĽӺy Ľֳ dung d֗ch x¨ ph¸ng, nҼ֧c sӴch, th½ng Ľֽng khŁn 

lau tay (bԄng vӶi hoԊc giӸy) d½ng m֥t lӺn. 

Một số quy định cụ thể: 

- B n֟ VST phӶi Ľֳ s©u ĽԜ tr§nh nҼ֧c bԂn ra b°n ngo¨i v¨ bԂn v¨o ngҼ֩i rֹa, 

kh¹ng c· g·c cӴnh, bԚ mԊt nhԈn, kh¹ng c· vԒt c§u bӼn v¨ ֵ Ľ֙ng nҼ֧c. ChiԚu cao 

cֳa b֟n ph½ h֯p v֧i chiԚu cao cֳa ngҼ֩i VST.  

- V¸i nҼ֧c: gԂn c֝ Ľ֗nh v¨o trong tҼ֩ng. Kh·a v¸i n°n sֹ dֱng loӴi tֽ Ľ֥ng, 

ĽӴp ch©n hoԊc c· cӺn gӴt. 

- H֓ th֝ng nҼ֧c: nҼ֧c m§y, ĽҼ֩ng dӾn nҼ֧c n°n ĽԊt ch³m v¨o trong tҼ֩ng, 

nhҼng phӶi d֑ cho lԂp ĽԊt, v֓ sinh, kh  ֹkhuӼn khi cӺn thiԒt. 

- X¨ ph¸ng v¨ gi§ ĽԜ xà phòng VST: t t֝ nhӸt là xà phòng dӴng dung d c֗h, 

chֵa trong b³nh k²n, c· bҺm Ľn֗h lҼn֯g chuӼn, lԂp ĽԊt phù h p֯. NԒu dùng xà 

phòng bánh thì cӺn ĽԜ trong h p֥ có nԂp ĽԀy k²n, ĽԜ nҺi kh¹ r§o, tr§nh nҼc֧ bԂn. 

- KhŁn lau tay sֹ dֱng m֥t lӺn: c· thԜ bԄng giӸy d½ng m֥t lӺn hoԊc khŁn s֯i 

b¹ng t§i sֹ dֱng ĽԜ trong h֥p cӸp khŁn, k²n, d֑ lӸy khŁn ra. 

- Th½ng Ľֽng khŁn bӼn: thiԒt kԒ sao cho thao t§c b֛ khŁn v¨o th½ng ĽҼ֯c d֑ 

d¨ng, kh¹ng phӶi Ľֱng chӴm tay v¨o nԂp. 

 

Hình 16: Rֹa tay dҼ֧i v¸i nҼ֧c chӶy 
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1.2. Phương tiện vệ sinh tay có chứa cồn hoặc cồn trong chlorhexidin  

- Trang b֗ l֙ (chai) dung d֗ch khֹ khuӼn tay c· chֵa c֟n c· n֟ng Ľ֥ tַ 60% - 

80% hoԊc c֟n trong chlorhexidin ֫ tӸt cӶ nhֻng khu vֽc chŁm s·c NB: m֣i ĽӺu 

giҼ֩ng NB nԊng;, NB cӸp cֵu;. trên các xe tiêm; xe thay bŁng; b¨n kh§m b֓nh, 

trên tҼ֩ng ngay cӴnh l֝i (cֹa) v¨o bu֟ng b֓nh; ph¸ng Ľ֓m; phòng cách ly; trҼ֧c 

cֹa thang m§y; h¨nh langé nҺi c· nguy c· phҺi nhi֑m v֧i m§u, d֗ch cҺ thԜ NB. 

- CӺn phӶi thҼ֩ng xuy°n thay v¨ v֓ sinh c§c b³nh chֵa dung d֗ch c֟n khֹ 

khuӼn tay v¨ ĽӶm bӶo b³nh lu¹n sԈn c· tӴi nhֻng v֗ tr² Ľ« quy Ľ֗nh. 

- Chai Ľֽng dung d֗ch c֟n VST, c· bҺm Ľ֗nh chuӼn, c· gi§ gԂn c֝ Ľ֗nh v¨o 

tҼ֩ng hoԊc treo c§c ĽӺu giҼ֩ng NB, trҼ֧c cֹa bu֟ng b֓nh, xe ti°m... 

2    ỉ  ịn  vệ sin  t y 

2.1. Vệ sinh tay với xà phòng và nước sạch    

- BӸt cֵ khi n¨o b¨n tay c· d²nh m§u v¨ d֗ch cҺ thԜ c· thԜ nh³n thӸy ĽҼ֯c 

bԄng mԂt, trong qu§ tr³nh chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ NB (l¨m thֳ thuԀt x©m lӸn, chŁm s·c 

v֓ sinh th©n thԜ NB, xֹ lĨ dֱng cֱ bӼn, chӸt thӶi,é) mԊc d½ c· mang gŁng tay v¨ 

nghi ng֩ thֳng gŁng hoԊc th§o bӸt cӼn l¨m tiԒp x¼c v֧i ngu֟n nhi֑m. 

- V֓ sinh tay bԄng x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c cȈng cӺn ĽҼ֯c thֽc hi֓n trҼ֧c v¨ sau 

bu֡i l¨m vi֓c, sau khi Ľi v֓ sinh, sau thu gom Ľ֟ vӶi, dֱng cֱ, chӸt thӶié 

2.2. Vệ sinh tay với dung dịch có chứa cồn 

- Ch֕ VST v֧i dung d֗ch c· chֵa c֟n khi b¨n tay kh¹, kh¹ng d²nh m§u v¨ 

d֗ch cҺ thԜ, trong chŁm s·c, ĽiԚu tr֗, sau khi th§o b֛ phҼҺng ti֓n PHCN. 

- TӴi nhֻng nҺi kh¹ng thԜ lԂp ĽԊt b֟n rֹa tay v¨ nhֻng nҺi c§c thao t§c chŁm 

s·c kh¹ng c· nguy cҺ d²nh m§u v¨ d֗ch cҺ thԜ NB.  

- Ch֕ Ľ֗nh VST v֧i dung d֗ch c· chֵa c֟n: tҼҺng tֽ nhҼ trong VST v֧i x¨ 

phòng v¨ nҼ֧c nԒu kh¹ng c· d²nh m§u v¨ d֗ch cҺ thԜ c· thԜ nh³n thӸy. 

- Th֩i ĽiԜm NVYT cӺn VST: 5    i  i m bắ  b    NV T p ải          

   iêm   ặ  VST       k       á      Tổ   ứ            iới . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 17: C§c th֩i ĽiԜm VST khi chŁm s·c NB 
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- Ngo¨i ra cӺn phӶi VST trong m֥t s֝ trҼ֩ng h֯p sau: 

 Tro         ì   mặ  v    á  p  ơ    iệ  PH N. 

 T  ớ  k i m    v           k i   á   ă      . 

   i          ăm  ó      ơi   iễm       ơi  ạ     ê   ù   N . 

 T  ớ  k i k     ú   ô   việ   ại k   vự   á       i    bê      i. 

 T  ớ  k i     v   i   ì  . 

3   ỹ t uật 

3.1. Vệ sinh tay bằng xà phòng và nước (Hình 18) 

- BҼ֧c 1: L¨m Ҽ֧t hai l¸ng b¨n tay bԄng nҼ֧c. LӸy x¨ ph¸ng v¨ ch¨ hai l¸ng 

b¨n tay v¨o nhau cho sֳi b֙t. 

- BҼ֧c 2: Ch¨ l¸ng b¨n tay n¨y l°n mu v¨ kԐ ngo¨i c§c ng·n tay b¨n tay kia 

v¨ ngҼ֯c lӴi. 

- BҼ֧c 3: Ch¨ hai l¸ng b¨n tay v¨o nhau, miԒt mӴnh c§c kԐ trong ng·n tay.  

- BҼ֧c 4: Ch¨ mԊt ngo¨i c§c ng·n tay cֳa b¨n tay n¨y v¨o l¸ng b¨n tay kia.  

- BҼ֧c 5: D½ng b¨n tay n¨y xoay ng·n c§i cֳa b¨n tay kia v¨ ngҼ֯c lӴi. 

- BҼ֧c 6: Xoay c§c ĽӺu ng·n tay n¨y v¨o l¸ng b¨n tay kia v¨ ngҼ֯c lӴi. Rֹa 

sӴch tay dҼ֧i v¸i nҼ֧c chӶy. 

Hình 18: K׃ thuԀt VST v֧i x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c sӴch 

BҼ֧c 1 

BҼ֧c 2 BҼ֧c 3 BҼ֧c 4 

BҼ֧c 5                   BҼ֧c 6 
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3.2. Vệ sinh tay với dung dịch có chứa cồn (Hình 19) 

- BҼ֧c 1: LӸy 3ml - 5ml dung d֗ch VST c· chֵa c֟n/c֟n trong chlorhexidin 

và chà hai lòng bàn tay vào nhau. 

- BҼ֧c 2: Ch¨ l¸ng b¨n tay n¨y l°n mu v¨ kԐ ngo¨i c§c ng·n tay cֳa b¨n tay 

kia v¨ ngҼ֯c lӴi. 

- BҼ֧c 3: Ch¨ hai l¸ng b¨n tay v¨o nhau, miԒt mӴnh c§c kԐ trong ng·n tay. 

- BҼ֧c 4: Ch¨ mԊt ngo¨i c§c ng·n tay cֳa b¨n tay n¨y v¨o l¸ng b¨n tay kia. 

- BҼ֧c 5: D½ng b¨n tay n¨y xoay ng·n c§i cֳa b¨n tay kia v¨ ngҼ֯c lӴi. 

- BҼ֧c 6: Xoay c§c ĽӺu ng·n tay n¨y v¨o l¸ng b¨n tay kia v¨ ngҼ֯c lӴi cho 

ĽԒn khi b¨n tay kh¹. 

 

Hình 19: K׃ thuԀt VST v֧i dung d֗ch c· chֵa c֟n (20 gi©y-30 giây) 

Ghi chú:    

- CԂt ngԂn m·ng tay. 

- Th§o b֛ to¨n b֥ trang sֵc tr°n b¨n tay (nhӾn, v¸ng Ľeo tay, Ľ֟ng h֟é). 

- K׃ thuԀt tҼҺng tֽ nhҼ VST v֧i x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c. M֣i bҼ֧c ch¨ t֝i thiԜu 5 lӺn. 

Xem th°m HҼ֧ng dӾn thֽc h¨nh v֓ sinh tay trong c§c cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa 

b֓nh ban h¨nh theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 3916/Qņ-BYT ng¨y 28/8/2017 cֳa B֥ trҼ֫ng 

B֥ Y tԒ. 

BҼ֧c 1 

BҼ֧c 2 BҼ֧c 3 BҼ֧c 4 

BҼ֧c 5 BҼ֧c 6 
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XỬ  Ý  Ụ    Ụ 

 

TӸt cӶ các d nֱg c  ֱ sau khi s  ֹ d nֱg cho chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr  ֗ngҼ֩i nhi m֑ 

hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2 ĽԚu là nh nֻg d nֱg c  ֱcó nguy cҺ l©y nhim֑, 

nԒu kh¹ng ĽҼc֯ x  ֹlĨ Ľ¼ng quy tr³nh sԐ c· nguy cҺ ph§t t§n v¨ l©y nhim֑ cho NB 

khác, NVYT và c n֥g Ľn֟g. 

1. Mục  íc  

Giúp NVYT nhԀn biԒt ĽҼc֯ nguy cҺ l©y nhim֑ do d nֱg c  ֱ và th cֽ hi n֓ 

nghiêm ngԊt c§c bҼc֧ trong quy trình x  ֹlý d nֱg c  ֱsau khi Ľ« s  ֹd nֱg trên nh nֻg 

NB nghi nhi m֑/nhi m֑ SARS-CoV-2: làm sӴch, kh  ֹkhuӼn và ti t֓ khuӼn ĽӶm bӶo 

an toàn cho NB, NVYT và c n֥g Ľn֟g. 

2. Nguyên tắc 

- D nֱg c  ֱ sau s  ֹd nֱg cho NB phӶi ĽҼc֯ x  ֹ lý ngay tӴi nҺi ph§t sinh theo 

Ľ¼ng quy Ľn֗h. 

- ThiԒt b  ֗và d nֱg c  ֱy tԒ chuyên d nֱg khi s  ֹd nֱg trong chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr  ֗

NB t t֝ nhӸt là dùng m t֥ lӺn. D nֱg c  ֱtái s  ֹd nֱg ĽԚu phӶi ĽҼc֯ x  ֹlĨ theo Ľ¼ng 

quy Ľn֗h c aֳ BYT. 

- TӸt cӶ các thiԒt b  ֗và d nֱg c  ֱy tԒ dùng m t֥ lӺn nԒu mu n֝ s  ֹd nֱg lӴi cӺn 

phӶi ĽҼc֯ tái x  ֹlĨ theo Ľ¼ng hҼn֧g dӾn c aֳ nhà sӶn xuӸt v¨ quy Ľn֗h c aֳ BYT. 

- ThiԒt b  ֗và d nֱg c  ֱy tԒ chuyên d nֱg ĽҼc֯ x  ֹ lý kh  ֹkhuӼn và ti t֓ khuӼn 

Ľ¼ng quy tr³nh v¨ ĽӶm bӶo ch cֵ nŁng hoӴt Ľn֥g. 

- Quy tr³nh hҼn֧g dӾn kh ,ֹ ti t֓ khuӼn d nֱg c  ֱv¨ phҼҺng tin֓ chŁm s·c NB 

lu¹n c· Ľ ֳtӴi nҺi x ֹlý d nֱg c .ֱ 

- PhҼҺng tin֓, hóa chӸt, vԀt tҼ ti°u hao, phҼҺng tin֓ PHCN phӶi lu¹n c· Ľ ֳvà 

sԈn s¨ng cho ngҼi֩ s  ֹd nֱg. 

- Nhân viên làm công tác kh  ֹ khuӼn, ti t֓ khuӼn phӶi ĽҼc֯ huӸn luy n֓, có 

ch nֵg ch  ֕Ľ¨o tӴo vԚ kh  ֹkhuӼn ti t֓ khuӼn. 

- KiԜm tra, giám sát chӸt lҼn֯g tӸt cӶ các loӴi d nֱg c  ֱphӶi ĽҼc֯ th cֽ hi n֓ 

nghiêm ngԊt  ֫tӸt cӶ các khâu c aֳ quá trình x  ֹlý d nֱg c .ֱ 

- Th n֝g kê, báo cáo vi c֓ x  ֹ lý, cung cӸp các d nֱg c  ֱchŁm s·c v¨ ĽiԚu tr  ֗

ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- NgҼ֩i tham gia x  ֹ lý d nֱg c  ֱ phӶi ĽҼc֯ lҼu lӴi danh s§ch v¨ hҼn֧g dӾn 

phòng ng aַ lây nhi m֑ theo quy Ľn֗h. 

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

3.1. Đối tượng áp dụng 

- Nhân viên x  ֹlý d nֱg c  ֱ(tӴi khu v cֽ c§ch ly, ĽҺn v ֗lâm sàng, cԀn lâm sàng 

liên quan t i֧ chŁm s·c ngҼi֩ nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2 v¨ ĽҺn v ֗

ti t֓ khuӼn trung tâm). 

- NVYT tr cֽ tiԒp chŁm s·c tӴi c§c ĽҺn v ֗chŁm s·c ĽiԚu tr  ֗ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc 

nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 
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3.2. Phạm vi áp dụng 

- Khu/phòng cách ly. 

- ņҺn v ֗ti t֓ khuӼn trung tâm/khoa KiԜm soát nhi m֑ khuӼn. 

- Khu v cֽ tiԒp nhԀn, phân loӴi, thŁm kh§m ngҼi֩ nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ 

SARS-CoV-2. 

4.   ương tiện 

4.1. Phương tiện khử khuẩn, tiệt khuẩn 

- PhҼҺng tin֓ PHCN theo tiêu chuӼn cӸp Ľ֥ 3: (1) khӼu trang, (2) gŁng tay 

cao su loӴi d¨i ĽԒn khu uׁ khoӶng, Ľ ֥ dài 450 cm ï 500 cm, (3) b  ֥ trang ph cֱ 

phòng ch n֝g d c֗h bao g m֟ mȈ, §o, quӺn, (4) tӸm kính che mԊt, (5) bao giӺy, (6) 

nֳg (nh nֻg vùng có ch  ֕Ľ֗nh). 

- Thùng ngâm d nֱg c  ֱcó nԂp ĽԀy, có dung tích phù h p֯ v i֧ các loӴi d nֱg c  ֱ

(quy Ľn֗h m« m¨u v¨ nh«n ri°ng c· ghi th½ng Ľnֽg d nֱg c  ֱ nghi ng  ֩ có ch aֵ 

SARS-CoV-2). 

- B n֟ r aֹ d nֱg c  ֱ(làm bԄng vԀt li u֓ d  ֑làm sӴch và kh  ֹkhuӼn). 

- Máy r aֹ d nֱg c .ֱ 

- Máy ti t֓ khuӼn hҺi nҼc֧, t  ֳsӸy khô. 

- Máy ti t֓ khuӼn nhi t֓ Ľ ֥thӸp (EO, Plasma...). 

- Ngu n֟ nҼc֧.  

4.2. Hóa chất 

- Dung d c֗h làm sӴch: các chӸt tӼy r aֹ/kh  ֹkhuӼn có ch aֵ en-zym hoԊc các 

loӴi hóa chӸt làm sӴch khác. 

- Dung d c֗h kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ trung bình: 

+ Các h p֯ chӸt Chlorine: Presept, Javel, Chloramin Bé 

+ H p֯ chӸt ch aֵ alkylamine.   

+ C n֟ 70
0
 (tráng n֝g n i֥ soi sau khi hoàn tӸt quy trình). 

+ HoԊc các loӴi hóa chӸt kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ trung bình khác. 

- Dung d c֗h kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ cao: glutaraldehyde Ó 2%, orthophthaldehyde 

0,55%, Peracetic acid 0,2-0,35%, Hydrogen peroxide 7,35%+0,23% Peracetic 

acidé hoԊc các loӴi hóa chӸt kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ cao khác (Xem thêm QuyԒt Ľn֗h 

s  ֝3916/Qņ-BYT ban hành ngày 28/8/2017). 

4.3. Nước: NҼ֧c sӴch, nҼc֧ vô khuӼn 

5. Thực hiện xử lý cho từng nhóm dụng cụ 

5.1. Biện pháp chung 

-  ChuyԜn tӸt cӶ d nֱg c  ֱvԚ khu x  ֹlý tԀp trung c aֳ cҺ s ֫y tԒ sau khi x  ֹlý 

ban ĽӺu tӴi nҺi ph§t sinh dnֱg c ,ֱ không nên t  ֡ch cֵ x  ֹlý tӴi khu cách ly vì vi c֓ 

thiԒt lԀp m t֥ khu v cֽ x  ֹlý kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ cao Ľ¸i hi֛ th i֩ gian và s  ֽĽӺu tҼ 

vào nhân s ,ֽ hӴ tӺng cȈng nhҼ nhiԚu loӴi trang thiԒt b  ֗v¨ phҼҺng tin֓ khác nhau. 
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- TrҼ֩ng h p֯ không thԜ vԀn chuyԜn ngay d nֱg c  ֱsau khi s  ֹd nֱg, ĽԊt d nֱg c  ֱ

vào thùng kín, có nԂp ĽԀy và có thԜ phun dung d c֗h en-zym ĽԜ tránh cho d nֱg c  ֱb  ֗

kh¹ v¨ Ľ¹ng v·n chӸt h uֻ cҺ trҼc֧ khi vԀn chuyԜn vԚ khu v cֽ x  ֹlý tԀp trung. 

- TӴi khu v cֽ cách ly cӺn b  ֝trí m t֥ bu n֟g/v½ng ri°ng c· Ľ ֳphҼҺng tin֓ cӺn 

thiԒt ĽԜ tԀp trung v¨ Ľ·ng g·i d nֱg c  ֱtrҼc֧ khi vԀn chuyԜn. 

- Có thԜ Ľ·ng g·i 2 lp֧, b°n ngo¨i g·i d§n nh«n ñDnֱg c  ֱc· nguy cҺ nhim֑ 

SARS-CoV-2ò trҼc֧ khi b  ֛vào thùng vԀn chuyԜn ĽԒn ĽҺn v ֗x  ֹlý tԀp trung. 

- Khu v cֽ cách ly cӺn b  ֝trí m t֥ v½ng Ľm֓ có ch cֵ nŁng giao ï nhԀn d nֱg c  ֱ

(bao g m֟ Ľ֟ vӶi bӼn, chӸt thӶi, phҼҺng tin֓ PHCN) cӺn Ľem x ֹlý.   

- Nhân s  ֽth cֽ hi n֓ cӺn ĽҼc֯ huӸn luy n֓, Ľ¨o tӴo vԚ c§c bҼc֧ sҺ x ֹlĨ, Ľ·ng 

gói, vԀn chuyԜn  an toàn d nֱg c ,ֱ s  ֹd nֱg phҼҺng tin֓ PHCN, ĽҼn֩g lây truyԚn 

và các bi n֓ pháp phòng ng aַ lây truyԚn SARS-CoV-2. 

- D nֱg c  ֱt  ַkhu c§ch ly ĽҼc֯ vԀn chuyԜn vԚ khu x  ֹlý tԀp trung theo m t֥ l  ֥

trình c  ֝Ľ֗nh Ľ« ĽҼc֯ thiԒt lԀp trҼc֧ theo nguyên tԂc phòng ng aַ lây truyԚn SARS-

CoV-2 (riêng bi t֓, có dӸu hi u֓ cӶnh báo); bԄng c§c phҼҺng tin֓ vԀn chuyԜn kín, có 

dán nhãn; b i֫ c§c nh©n vi°n Ľ« ĽҼc֯ huӸn luy n֓, Ľ¨o tӴo (n°n l¨ nh©n vi°n ĽԊc 

trách c aֳ ĽҺn v ֗x  ֹlý tԀp trung). 

- ņҺn v ֗x  ֹlý d nֱg c  ֱtrung tâm cӺn b  ֝trí nhân s ,ֽ khu v cֽ, trang thiԒt b  ֗và 

phҼҺng tin֓ ri°ng ĽԜ tiԒp nhԀn và x  ֹlĨ c§c DC Ľ« s ֹd nֱg t  ַkhu v cֽ cách ly. 

TrҼ֧c khi vԀn chuyԜn d nֱg c  ֱt  ַkhu v cֽ phát sinh d nֱg c ,ֱ cӺn phӶi thông báo 

trҼc֧ cho ĽҺn v ֗x  ֹlý tԀp trung (g i֙ Ľin֓ thoӴi) giúp ph i֝ h p֯ t t֝ trong vi c֓ giao ï 

nhԀn tӴi khu v cֽ cách ly, vԀn chuyԜn, và giao ï nhԀn tӴi khu v cֽ x  ֹlý tԀp trung. 

 

Hình 20. SҺ Ľ ֟các v  ֗trí trong chu trình x  ֹlý d nֱg c  ֱt  ַkhu v cֽ cách ly 

5.2.  Dụng cụ bán thiết yếu 

D nֱg c  ֱ bán thiԒt yԒu tԀp trung 02 nhóm chính: (1) nhóm d nֱg c  ֱ n i֥ soi 

chӼn Ľo§n v¨ (2) nh·m dnֱg c  ֱh  ֣tr  ֯hô hӸp 

(1) ņ֝ i v i֧ nhóm d nֱg c  ֱh  ֣tr  ֯hô hӸp: 

- һu tiên s  ֹd nֱg m t֥ lӺn, d nֱg c  ֱsau s  ֹd nֱg ĽҼc֯ thӶi b  ֛theo Ľ¼ng quy Ľn֗h 

- NԒu s  ֹd nֱg lӴi: cӺn phӶi tuân th  ֳnghiêm ngԊt quy tr³nh theo Ľ¼ng khuyԒn 

cáo c aֳ BYT (xem hҼn֧g dӾn kh  ֹkhuӼn ti t֓ khuӼn trong c§c cҺ s ֫KBCB ban 

hành theo quyԒt Ľn֗h s  ֝3671/Qņ-BYT c aֳ B  ֥trҼn֫g B  ֥Y tԒ). 

(2) ņ֝ i v i֧ nhóm d nֱg c  ֱn i֥ soi chӼn Ľo§n: cӺn phӶi tuân th  ֳnghiêm ngԊt  
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quy tr³nh theo Ľ¼ng khuyԒn cáo c aֳ nhà sӶn xuӸt v¨ BYT Ľ« ban h¨nh (xem QuyԒt 

Ľ֗nh s  ֝3916/Qņ-BYT ngày 28/8/2017). 

(3) Hóa chӸt s  ֹd nֱg: 

- Hóa chӸt làm sӴch: các chӸt tӼy r aֹ ch aֵ hoӴt chӸt enzyme 

- Hóa chӸt kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ cao: glutaraldehyde Ó 2%, orthophthaldehyde 

0,55%, Peracetic acid 0,2-0,35%, Hydrogen peroxide 7,35%+0,23% Peracetic acid. 

 ưu ý: Ľ֝i v i֧ hóa chӸt s  ֹd nֱg, cӺn tuân th  ֳtheo Ľ¼ng quy Ľ֗nh v¨ hҼn֧g 

dӾn c aֳ nhà sӶn xuӸt vԚ n n֟g Ľ,֥ th i֩ gian ngâm, nhi t֓ Ľ ֥nҼ֧c s  ֹ d nֱg, công 

th cֵ s  ֹd nֱg (có hoӴt hóa hay không), th i֩ gian s  ֹd nֱg sau khi Ľ« hoӴt hóa/m  ֫

nԂp, t²nh tҼҺng th²ch vi֧ d nֱg c  ֱvà các tác d nֱg ph  ֱnԒu có. M i֣ ngày cӺn phӶi 

th cֽ hi n֓ test Ľ§nh gi§ hiu֓ l cֽ di t֓ khuӼn c aֳ dung d c֗h hóa chӸt kh  ֹkhuӼn m cֵ 

Ľ֥ cao. 

Bảng 3. M t֥ s  ֝quy Ľn֗h/hҼn֧g dӾn s  ֹd nֱg hóa chӸt kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ cao 

 ên     c ất Hydrogen 

Peroxid 

Peracetic 

Acid 

Glutaalde-

hyde  

Ortho-

phtaaldehyde  

Hydrogen 

peroxide 

Peracetic 

acid 

 ồng  ộ  7.5% 0.2% >2.4% 0.55% 7.35% 

/0.23% 

  ời gi n 

ngâm và 

n iệt  ộ  ể 

k ử k uẩn 

mức  ộ c o 

30 ph¼t ֫ 

20
o
C 

Không rõ 20-90 

ph¼t ֫ 

20
o
-25

o
C 

5-12  ph¼t ֫ 

20
o
C* 

5 ph¼t ֫ 

25
o
C trong 

m§y rֹa 

15 ph¼t ֫ 

20
o
C 

  ời gi n 

ngâm và 

n iệt  ộ  ể 

 iệt k uẩn 

6 gi֩ ֫ 

20
o
C 

12 ph¼t ֫ 

50-56
o
C 

10 gi֩ ֫ 

20
o
-25

o
C 

Kh¹ng c· dֻ 

li֓u  

3 gi֩ ֫ 

20
o
C 

 oạt     Không Không Có Không Không 

  ời gi n sử 

dụng 

21 ngà Sֹ dֱng 

01 lӺn 

14-30 

ngà 

14 ngày 4 ngày 

  ời  ạn sử 

dụng 

2 nŁm 6 tháng 2 nŁm 2 nŁm 2 nŁm 

 ương t íc  

dụng cụ 

T֝t T֝t RӸt t֝t RӸt t֝t Không rõ 

Ản   ưởng 

t ường gặp 

MԂt MԂt H¹ hӸp MԂt, da MԂt 

* T     iê     ẩ  H    ỳ 1  p ú ,       iê     ẩ       Á: 5 p ú      
o
C. 

X m   êm Q             3916 Q -  T       8 7   17                       
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5.3. Dụng cụ thiết yếu 

- D nֱg c  ֱlàm th  ֳthuԀt, phӾu thuԀt tӴi các khoa lâm sàng và phӾu thuԀt khi 

th cֽ hi n֓ cho NB nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- Các d nֱg c  ֱn¨y Ľi v¨o khoang v¹ khuӼn nên cӺn phӶi ti t֓ khuӼn tӴi ĽҺn v ֗

kh  ֹkhuӼn ti t֓ khuӼn tԀp trung và x  ֹlĨ ban ĽӺu tӴi nҺi ph§t sinh dnֱg c  ֱv¨ sau Ľ· 

ĽҼ֯c vԀn chuyԜn an to¨n ĽԒn nҺi x ֹlý.   

- CӺn tuân th  ֳquy trình x  ֹlý d nֱg c  ֱtheo hҼn֧g dӾn c aֳ nhà sӶn xuӸt và B  ֥

y tԒ Ľ« ban h¨nh (xem hҼn֧g dӾn kh  ֹkhuӼn ti t֓ khuӼn trong c§c cҺ s ֫KBCB ban 

hành theo quyԒt Ľn֗h s  ֝3671/Qņ-BYT c aֳ B  ֥trҼn֫g B  ֥Y tԒ). 

- Th cֽ hi n֓ làm sӴch và kh  ֹkhuӼn tӴi khoa theo quy trình 

+ Làm sạ   b    ầu với en-zym. 

+ S    ó    m dụng cụ trong dung d ch khử khuẩn mứ     trung bình. 

- Sau khi d nֱg c  ֱĽҼ֯c làm sӴch kh  ֹkhuӼn tӴi khoa/ĽҺn v ֗d nֱg c  ֱĽҼ֯c ĽԜ 

kh¹ Ľ·ng g·i chuyԜn vԚ ĽҺn v ֗x  ֹlý tԀp trung 

5.4. Dụng cụ không thiết yếu tại các khoa/đơn vị    

- Là nhóm d nֱg c  ֱtiԒp xúc v i֧ da lành, không tiԒp xúc v i֧ niêm mӴc và da 

t n֡ thҼҺng, nguy cҺ l©y nhim֑ thӸp, yêu cӺu kh  ֹkhuӼn m cֵ Ľ֥ thӸp. 

6. CӺn th cֽ hi n֓ làm sӴch và kh  ֹ khuӼn sau m i֣ lӺn s  ֹ d nֱg v i֧ hóa chӸt 

th¹ng thҼn֩g có ch aֵ clo hoԊc c n֟ 70 Ľ ֥hoԊc amonium bԀc 4 theo quy Ľn֗h (xem 

hҼ֧ng dӾn kh  ֹkhuӼn ti t֓ khuӼn trong c§c cҺ s ֫KBCB ban hành theo quyԒt Ľn֗h 

s  ֝3671/Qņ-BYT c aֳ B  ֥trҼn֫g B  ֥Y tԒ). 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Tại khu vực, buồng cách ly 

7.1.1. Chuẩn b  

- Nh©n vi°n mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng tin֓ PHCN: (1) khӼu trang, (2) gŁng tay cao 

su loӴi d¨i ĽԒn khu uׁ, Ľ ֥dài khoӶng 450 ï 500 cm, (3) b  ֥trang ph cֱ phòng ch n֝g 

d c֗h bao g m֟ mȈ, §o, quӺn, (4) kính tӸm che mԊt, (5) bao giӺy, (6) nֳg (nh nֻg 

vùng có ch  ֕Ľ֗nh) trҼc֧ khi x  ֹlý d nֱg c .ֱ 

- ChuӼn b  ֗Ľֳ d nֱg c ,ֱ phҼҺng tin֓: 

+ VԀt tҼ, phҼҺng tin֓ dùng cho vi c֓ Ľ·ng g·i dnֱg c .ֱ 

+ Hóa chӸt en-zym dӴng bình x t֗. 

+ VԀt tҼ, phҼҺng tin֓ dùng cho vi c֓ dán nhãn. 

+ Xe, thùng vԀn chuyԜn. 

7.1.2. Quy trình thực hiện 

- D nֱg c  ֱsau s  ֹd nֱg cho NB ĽҼ֯c làm sӴch ban ĽӺu v i֧ các hóa chӸt làm 

sӴch và kh  ֹkhuӼn ban ĽӺu, sau Ľ· ĽҼc֯ b  ֛v¨o bao/th½ng Ľnֽg d nֱg c  ֱcó nԂp 

sӴch và dán nhãn ñDֱng c  ֱc· nguy cҺ l©y nhim֑ SARS-CoV-2ò, khi chuyԜn ra 



49 

 

bên ngoài sԐ ĽҼ֯c b  ֛vào bao th  ֵ2/thùng th  ֵ2 ĽԜ vԀn chuyԜn xu n֝g ĽҺn v ֗x  ֹlý 

tԀp trung. 

- Trong trҼn֩g h p֯ không có khu v cֽ x  ֹlĨ ban ĽӺu tӴi nҺi ph§t sinh dnֱg c  ֱ

nhҼ bun֟g khám sàng l c֙, bu n֟g th  ֳthuԀt, phӾu thuԀt có thԜ th cֽ hi n֓ nhҼ sau: 

+ Phun hóa chӸt en-zym trên d nֱg c .ֱ 

+ ņ·ng g·i 2 lp֧, l p֧ bên ngoài màu vàng. HoԊc 1 l p֧ bên trong có dán nhãn 

ñDֱng c  ֱc· nguy cҺ l©y nhim֑ SARS-CoV-2ò v¨ 1 th½ng b°n ngo¨i trҼc֧ khi vԀn 

chuyԜn. 

-  ưu ý: TrҼ֧c khi chuyԜn d nֱg c  ֱphӶi g i֙ Ľin֓ báo có chuyԜn d nֱg c  ֱt i֧ 

ĽҺn v ֗x  ֹlý tԀp trung. 

7.2. Tại trung tâm tiệt khuẩn 

PhӶi b  ֝trí khu v cֽ tiԒp nhԀn và x  ֹlý ngay các d nֱg c  ֱt  ַkhu v cֽ cách ly 

ĽҼa xun֝g, Ҽu ti°n l¨m ngay, x ֹlĨ ri°ng gi¼p ngŁn ngaַ phát tán và lây nhi m֑ 

trong khu v cֽ và sang khoa khác. 

7.2.1. Chuẩn b  p  ơ    iện 

- B  ֝tr² phҼҺng ti n֓ v¨ ngҼi֩ x  ֹlý riêng d nֱg c  ֱc aֳ ngҼi֩ nhi m֑ hoԊc nghi 

ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2 tӴi khu v cֽ cách ly nԒu có thԜ ĽҼ֯c. 

- Nhân viên x  ֹ lý d nֱg c  ֱmang ĽӺy Ľֳ phҼҺng tin֓ PHCN trҼc֧ khi x  ֹ lý 

d nֱg c :ֱ (1) khӼu trang, (2) gŁng tay cao su loӴi d¨i ĽԒn khu uׁ khoӶng, Ľ ֥dài 450 

ï 500 cm, (3) b  ֥trang ph cֱ phòng ch n֝g d c֗h bao g m֟ mȈ, §o, quӺn, (4) kính tӸm 

che mԊt, (5) bao giӺy, (6) nֳg (nh nֻg vùng có ch  ֕Ľ֗nh). 

- ChuӼn b  ֗Ľֳ d nֱg c ,ֱ phҼҺng tin֓ cho làm sӴch, kh  ֹkhuӼn: 

+ B n֟ làm sӴch d nֱg c  ֱ/ máy làm sӴch d nֱg c .ֱ 

+ Hóa chӸt. 

+ D nֱg c  ֱlàm sӴch (c ,֙ bàn chӶi, cây làm sӴch các lòng n֝g...). 

+ Ngu n֟ nҼc֧. 

+ Máy r aֹ, làm sӴch và kh  ֹkhuӼn d nֱg c  ֱĽa nŁng (c· thԜ r aֹ nhiԚu loӴi 

d nֱg c  ֱkim loӴi và d nֱg c  ֱnh aֽ h  ֣tr  ֯ĽҼ֩ng th )֫. 

+ Máy ti t֓ khuӼn nhi t֓ Ľ ֥cao cho d nֱg c  ֱch u֗ nhi t֓. 

+ Máy ti t֓ khuӼn nhi t֓ Ľ ֥thӸp cho d nֱg c  ֱkhông ch u֗ nhi t֓. 

7.2.2. Quy trình thực hiện 

- TrҼ֩ng h p֯ làm sӴch và kh  ֹ khuӼn bԄng tay (không có máy r aֹ và kh  ֹ

khuӼn d nֱg c )ֱ: 

+ D nֱg c  ֱcӺn tháo r i֩ ĽҼc֯ m  ֫các kh p֧, ch  ֣n i֝ và cho vào các khay, giá 

ĽԜ d nֱg c  ֱtheo Ľ¼ng quy Ľn֗h c aֳ nhà sӶn xuӸt. 

+ Pha hóa chӸt kh  ֹkhuӼn theo Ľ¼ng hҼn֧g dӾn (xem Ph  ֱ l cֱ 11: Các hóa 

chӸt s  ֹd nֱg trong phòng d c֗h COVID-19). 
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+ Ngâm ngԀp ngay d nֱg c  ֱvào dung d c֗h làm sӴch Ľ« ĽҼc֯ pha theo Ľ¼ng 

n n֟g Ľ ֥và th i֩ gian quy Ľn֗h. 

+ Làm sӴch d nֱg c  ֱbԄng bàn chӶi, ch i֡ chuyên d nֱg. 

+ Chà lòng n֝g, các khe, kԐ c aֳ d nֱg c .ֱ 

+ R aֹ sӴch dҼi֧ v¸i nҼc֧ chӶy (lӺn 1). 

+ Ngâm ngԀp d nֱg c  ֱvào dung d c֗h kh  ֹkhuӼn Ľ« ĽҼc֯ pha theo Ľ¼ng nn֟g 

Ľ֥ và th i֩ gian quy Ľn֗h. 

+ C  ֙ r aֹ và làm sӴch d nֱg c  ֱdҼ֧i mԊt nҼc֧ c aֳ b n֟ ngâm d nֱg c  ֱĽ§nh 

chӶi nhԌ tay tr§nh vŁng bԂn. 

+ R aֹ sӴch dҼi֧ v¸i nҼc֧ chӶy (lӺn 2). 

+ Làm khô d nֱg c  ֱ(t  ֳsӸy, lau khô). 

+ ChuyԜn các d nֱg c  ֱ sang khu v cֽ Ľ·ng g·i thcֽ hi n֓ c§c bҼc֧ tiԒp theo 

c aֳ quy trình: KiԜm tra, x t֗ dӺu bôi trҺn, d§n nh«n (t°n b ֥d nֱg c ,ֱ ngҼi֩ Ľ·ng 

g·i, ng¨y Ľ·ng g·i, hӴn s  ֹd nֱg), test kiԜm chuӼn (ch  ֕th  ֗kiԜm soát tiԒp xúc, kiԜm 

soát gói) và chuyԜn ti t֓ khuӼn. 

- Làm sӴch và kh  ֹkhuӼn bԄng máy chuyên d nֱg 

+ D nֱg c  ֱcӺn tháo r i֩ ĽҼc֯ m  ֫các kh p֧, ch  ֣n i֝ và cho vào các khay, giá 

ĽԜ d nֱg c  ֱtheo Ľ¼ng quy Ľn֗h c aֳ nhà sӶn xuӸt. 

+ C¨i ĽԊt chҼҺng tr³nh raֹ c aֳ máy (d nֱg c  ֱch u֗ nhi t֓ và không ch u֗ nhi t֓). 

+ Cho máy hoӴt Ľn֥g theo chҼҺng tr³nh Ľ« c¨i ĽԊt. 

+ KԒt thúc chu trình, lӸy d nֱg c  ֱra kh i֛ m§y Ľ·ng g·i theo quy Ľ֗nh. 

+ Trong trҼn֩g h p֯ máy r aֹ không có chԒ Ľ֥ l¨m kh¹: ĽҼa dnֱg c  ֱvào máy 

sӸy khô hoԊc làm khô bԄng lau tay v i֧ các tӸm vӶi khô, sӴch trҼc֧ khi Ľ·ng g·i. 

- TiԒn hành quy trình ti t֓ khuӼn (T½y theo phҼҺng ph§p §p dnֱg: nhi t֓ Ľ ֥

cao/nhi t֓ Ľ ֥thӸp). 

- D nֱg c  ֱ sau ti t֓ khuӼn phӶi ĽҼc֯ lҼu tr ֻ và cӸp phát theo yêu cӺu hàng 

ng¨y nhҼ nhnֻg d nֱg c  ֱth¹ng thҼn֩g khác. 

Chú ý: 

- Sau khi kԒt thúc công vi c֓, nhân viên x  ֹlý d nֱg c  ֱ  ֫m i֣ vùng phӶi c i֫ b  ֛

phҼҺng tin֓ PHCN và VST m i֧ ĽҼc֯ Ľi sang khu vcֽ khác. 

- V  ֓sinh khu v cֽ x  ֹlý d nֱg c  ֱm i֣ cu i֝ ca/ngày làm vi c֓. 

8. Kiểm tra giám sát 

- TrҼ֫ng khoa, ĽiԚu dҼn֭g trҼn֫g khoa thҼ֩ng xuyên kiԜm tra giám sát vi c֓ 

tuân th  ֳnghiêm ngԊt: 

- NVYT c· ĽӺy Ľֳ phҼҺng tin֓, vԀt tҼ ti°u hao, h·a chӸt v¨ phҼҺng tin֓ 

PHCN khi x  ֹlý d nֱg c .ֱ 
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- Giám sát quy trình làm sӴch, kh ,ֹ ti t֓ khuӼn ngay tӴi khu v cֽ phát sinh d nֱg 

c  ֱbӼn (phòng khám, cách ly, xét nghi m֓..). 

- Giám sát quy trình mԊc/loӴi b  ֛phҼҺng tin֓ PHCN c aֳ NVYT làm vi c֓ tӴi 

khu v cֽ c· li°n quan ĽԒn nh nֻg NB này. 

- LҼu danh s§ch NVYT l¨m vic֓ x  ֹ lý d nֱg c ,ֱ thҼn֩g xuyên theo dõi và 

giám sát phát hi n֓ nh nֻg dӸu hi u֓ lây nhi m֑. 

Xem th°m HҼn֧g dӾn kh  ֹkhuӼn, ti t֓ khuӼn trong c§c cҺ s ֫khám b n֓h, ch aֻ 

b n֓h ban hành kèm theo QuyԒt Ľn֗h s  ֝3671/Qņ-BYT ngày 27/9/2012 c aֳ B  ֥

trҼ֫ng B  ֥Y tԒ. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3671-qd-byt-2012-huong-dan-kiem-soat-nhiem-khuan-205394.aspx
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XỬ  Ý  Ụ    Ụ Ă  UỐ   

 

1   ục  íc   

- Nh©n vi°n khoa dinh dҼ֭ng phӶi tu©n thֳ Ľ¼ng quy tr³nh chԒ biԒn thֽc 

phӼm, cung cӸp v¨ xֹ lĨ dֱng cֱ Łn u֝ng cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2. 

- BӶo ĽӶm an to¨n cho NB, NVYT v¨ m¹i trҼ֩ng khu c§ch ly v¨ cҺ s֫ 

KBCB. 

2   guyên tắc t ực  iện 

- PhӶi coi tӸt cӶ Ľ֟ d½ng sau khi sֹ dֱng cho sinh hoӴt, Łn u֝ng v¨ thֽc phӼm 

dҼ thַa cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 ĽԚu c· nguy cҺ l©y 

nhi֑m n°n cӺn phӶi xֹ lĨ nhҼ chӸt thӶi l©y nhi֑m. Tuy֓t Ľ֝i kh¹ng ĽҼ֯c sֹ dֱng 

v¨o mֱc Ľ²ch kh§c (tҼ֧i c©y, nu¹i gia s¼c, gia cӺm...). 

- T֝t nhӸt l¨ sֹ dֱng c§c dֱng cֱ d½ng m֥t lӺn v¨ sau Ľ· thu gom vԀn 

chuyԜn, ti°u hֳy ngay sau khi sֹ dֱng nhҼ chӸt thӶi y tԒ l©y nhi֑m. 

- Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· dֱng cֱ d½ng m֥t lӺn, vi֓c t§i sֹ dֱng dֱng cֱ 

sֹ dֱng phӶi tu©n thֳ nghi°m vi֓c khֹ khuӼn c§c dֱng cֱ t§i sֹ dֱng gi֝ng nhҼ 

quy tr³nh khֹ khuӼn v¨ ti֓t khuӼn c§c dֱng cֱ d½ng cho chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng  

NgҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, NVYT, nhân viên khoa 

dinh dҼ֭ng trֽc tiԒp chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

4    ương tiện  

- PhҼҺng ti֓n PHCN ph¸ng l©y nhi֑m do tiԒp x¼c. 

- ChԀu rֹa/Lavabo, x¨ ph¸ng. 

- X¹, th½ng Ľֽng dung d֗ch khֹ khuӼn theo quy Ľ֗nh, c· nԂp ĽԀy ch֝ng bay hҺi. 

- H·a chӸt khֹ khuӼn pha Ľ¼ng n֟ng Ľ֥ 0,1% (500 ppm) Clo hoӴt t²nh. 

5    c  t ực  iện 

5.1. Sử dụng dụng cụ d ng một l n 

- NgҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 sau khi Łn, u֝ng xong, 

dֱng cֱ v¨ thֽc phӼm c¸n thַa phӶi ĽҼ֯c b֛ v¨o trong th½ng Ľֽng chӸt thӶi l©y 

nhi֑m trong ph¸ng c§ch ly theo hҼ֧ng dӾn xֹ lĨ chӸt thӶi l©y nhi֑m. 

- Nh©n vi°n v֓ sinh thu gom, xֹ lĨ chӸt thӶi n¨y nhҼ chӸt thӶi y tԒ l©y nhi֑m. 

5.2. Sử dụng dụng cụ tái sử dụng 

- NVYT phӶi hҼ֧ng dӾn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 

phӶi b֛ c§c dֱng cֱ sau khi sֹ dֱng xong v¨o th½ng thu gom dֱng cֱ t§i sֹ dֱng. 
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- NVYT c· nhi֓m vֱ thu gom dֱng cֱ t§i sֹ dֱng ĽԊt v¨o trong th½ng k²n c· 

nԂp ĽԀy v¨ d§n nh«n dֱng cֱ Łn u֝ng cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2 sau Ľ· chuyԜn xu֝ng khoa dinh dҼ֭ng (hoԊc khoa KSNK) v¨ ĽҼ֯c 

xֹ lĨ Ľ¼ng quy tr³nh Ľ֝i v֧i dֱng cֱ l©y nhi֑m. 

- C§c chӸt l֛ng tַ thֵc Łn, nҼ֧c u֝ng c¸n thַa, thu gom nhҼ chӸt thӶi l©y 

nhi֑m cֳa khu vֽc c§ch ly Ľ¼ng quy Ľ֗nh v¨ khֹ nhi֑m bԄng Ľun s¹i trҼ֧c khi 

vԀn chuyԜn ĽԒn nҺi xֹ lĨ. 

- VԀn chuyԜn dֱng cֱ t§i sֹ dֱng ĽԒn nҺi xֹ lĨ dֱng cֱ tԀp trung, Ľֽng trong 

t¼i, th½ng c· nԂp ĽԀy k²n an to¨n. Kh¹ng ¹m v§c tr°n tay, vai bԄng tay trӺn. 

- Ng©m khֹ khuӼn dֱng cֱ Ľֽng thֵc Łn, nҼ֧c u֝ng sau khi sֹ dֱng trong 

dung d֗ch c· hoӴt chӸt Clo 0,1% hoӴt h·a trong 10 ph¼t - 20 ph¼t. LҼu Ĩ ng©m 

ngԀp ho¨n to¨n dֱng cֱ trong dung d֗ch khֹ khuӼn. Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· 

hóa chӸt khֹ khuӼn c· thԜ lu֥c  s¹i dֱng cֱ trong 10 ph¼t r֟i m֧i Ľem rֹa sӴch ĽԜ 

d½ng lӴi. 

- KhuyԒn kh²ch sֹ dֱng m§y rֹa dֱng cֱ tֽ Ľ֥ng c· cֹa k²n v¨ chӴy chu 

tr³nh h·a chӸt v¨ nhi֓t Ľ֥ sau Ľ· sӸy kh¹ tֽ Ľ֥ng cho c§c loӴi dֱng cֱ (bao g֟m 

nhiԚu loӴi dֱng cֱ kh§c nhau) d½ng cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2. 

 ưu ý: Khi thֽc hi֓n xֹ lĨ dֱng cֱ Łn u֝ng nh©n vi°n cӺn sֹ dֱng trang 

phֱc ph¸ng h֥ theo hҼ֧ng dӾn. 

6   iểm tr   gi m s t 

Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh: 

- Gi§m s§t quy tr³nh sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN khi xֹ lĨ dֱng cֱ t§i sֹ dֱng. 

- Gi§m s§t quy tr³nh thu gom, vԀn chuyԜn, xֹ lĨ, t§i sֹ dֱng. 

Xem th°m HҼ֧ng dӾn khֹ khuӼn, ti֓t khuӼn trong c§c cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa 

b֓nh ban h¨nh theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 3671/Qņ-BYT ng¨y 27/9/2012 cֳa B֥ trҼ֫ng 

B֥ Y tԒ. 
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XỬ  Ý ĐỒ  Ả  

1   ục  íc  

- Nh©n vi°n y tԒ tu©n thֳ Ľ¼ng quy tr³nh xֹ lĨ Ľ֟ vӶi cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc 

nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2.   

- BӶo ĽӶm an to¨n cho NB, NVYT, ngҼ֩i nh¨ NB, kh§ch thŁm v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

2    c nguyên tắc và quy  ịn  c ung 

- Thu gom to¨n b֥ Ľ֟ vӶi tӴi nҺi ph§t sinh Ľ֟ vӶi bӼn. Kh¹ng rȈ, Ľ֡, ĽԒm Ľ֟ 

vӶi thu gom tַ qu§ tr³nh chŁm s·c v¨ ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2 tӴi nҺi thӶi b֛ Ľ֟ vӶi.    

- ņ֟ vӶi sau khi thu gom tӴi khu vֽc c§ch ly, s¨ng l֙c, ĽiԚu tr֗, thŁm kh§m, 

thŁm d¸ chӼn Ľo§n li°n quan ĽԒn COVID-19 Ľֽng trong t¼i 2 l֧p, ĽӶm bӶo g·i 

k²n, kh¹ng r§ch, kh¹ng thֳng v¨ kh¹ng thӸm nҼ֧c c· nh«n ghi dӸu hi֓u ñņ֞ VӵI 

Cč NGUY Cҹ CHִA SARS-CoV-2ò, vԀn chuyԜn ngay ĽԒn nh¨ giԊt bԄng 

phҼҺng ti֓n ri°ng v¨ phӶi ĽҼ֯c giԊt ngay, giԊt ri°ng, kh¹ng ng©m, kh¹ng lҼu Ľ֟ 

vӶi bӼn, kh¹ng kiԜm ĽԒm ph©n loӴi Ľ֟ vӶi bӼn. T¼i ĽҼ֯c xֹ lĨ nhҼ r§c thӶi c· 

nguy cҺ l©y nhi֑m. 

- Nh©n vi°n thu gom, vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ Ľ֟ vӶi bӼn phӶi tu©n thֳ vi֓c mang 

v¨ th§o b֛ phҼҺng ti֓n ph¸ng h֥ theo Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn. Lu¹n tu©n thֳ VST, loӴi 

b֛ gŁng ngay sau khi vԀn chuyԜn Ľ֟ vӶi bӼn. 

- GiԊt Ľ֟ vӶi bԄng m§y v֧i chԒ Ľ֥ nhi֓t cao (khoӶng 60-70
0
C) v¨ h·a chӸt 

khֹ khuӼn c· h֯p chӸt Clo. Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· m§y giԊt, phӶi giԊt bԄng 

tay Ľ֟ vӶi cӺn ĽҼ֯c ng©m h·a chӸt khֹ khuӼn trҼ֧c khi giԊt v֧i n֟ng Ľ֥ Clo hoӴt 

t²nh 0,01%- 0,1% tuȢ thu֥c v¨o mֵc Ľ֥ ¹ nhi֑m m§u v¨ d֗ch tiԒt (xem Phֱ lֱc 

11).  

- GiԊt, sӸy hoԊc phҺi kh¹ theo Ľ¼ng quy tr³nh xֹ lĨ Ľ֟ vӶi l©y nhi֑m. 

- Nh¨ giԊt phӶi bӶo ĽӶm c§c y°u cӺu ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 nhҼ: 

+ M֥t chiԚu. 

+ C· h֓ th֝ng xֹ lĨ nҼ֧c thӶi. 

+ Nh©n vi°n phӶi ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo. 

+ C· ĽӼy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN ĽӴt chuӼn. 

- TrҼ֩ng h֯p BV sֹ dֱng ĽҺn v֗ cung cӸp d֗ch vֱ b°n ngo¨i: phӶi bӶo ĽӶm 

ĽҺn v֗ cung cӸp d֗ch vֱ Ľֳ ĽiԚu ki֓n xֹ lĨ Ľ֟ v¨i l©y nhi֑m, c· tҼ c§ch ph§p nh©n 

v¨ ĽҼ֯c cҺ quan nh¨ nҼ֧c c· thӼm quyԜn thӼm Ľ֗nh cӸp ph®p hoӴt Ľ֥ng d֗ch vֱ 

giԊt l¨ Ľֳ ĽiԚu ki֓n an to¨n ph¸ng ngַa kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng 

3.1. Đối tượng áp dụng 

- Nh©n vi°n nh¨ giԊt/c¹ng ty d֗ch vֱ giԊt l¨, thu gom vԀn chuyԜn Ľ֟ vӶi. 

- Nh©n vi°n tӴi c§c bu֟ng thֳ thuԀt, phӾu thuԀt, khu c§ch ly hoԊc bu֟ng c§ch 

ly, nҺi tiԒp nhԀn NB liên quan COVID-19. 
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3.2. Phạm vi áp dụng 

- Bu֟ng thֳ thuԀt, k׃ thuԀt, bu֟ng b֓nh, ph¸ng c§ch ly, khu vֽc c§ch ly s¨ng 

l֙c COVID-19. 

- Nh¨ giԊt xֹ lĨ Ľ֟ vӶi li°n quan ĽԒn COVID-19. 

- Khu vֽc kh§c c· li°n quan ĽԒn Ľ֟ vӶi cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2.  

4    ương tiện 

- M§y giԊt c· chԒ Ľ֥ giԊt nhi֓t Ľ֥ 60
o
C-70

o
C, m§y sӸy kh¹ duy tr³ nhi֓t Ľ֥ 

khoӶng 80-90
o
C. 

- T¼i m¨u v¨ng loӴi kh¹ng thֳng, c· d©y bu֥c v¨ kĨ hi֓u Ľ֟ vӶi l©y nhi֑m 

nguy cҺ cao (Ľ֟ vӶi NB COVID-19), th½ng m¨u v¨ng, xe chuy°n ch֫ Ľ֟ vӶi l©y 

nhi֑m ri°ng. 

- PhҼҺng ti֓n PHCN cho nh©n vi°n thu gom, vԀn chuyԜn v¨ giԊt. 

- H·a chӸt giԊt: X¨ ph¸ng, chӸt tӼy, chӸt khֹ khuӼn (Javel, Cloramin Bé). 

- PhҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn Ľ֟ vӶi sӴch, bӼn. 

5    ực  iện 

5.1. Tại buồng bệnh/khu cách ly/phòng thủ thuật/phòng kỹ thuật 

- Nhân viên thu gom Ľ֟ vӶi bӼn phӶi mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN theo 

quy Ľ֗nh trҼ֧c khi thֽc hi֓n v¨ VST, loӴi b֛ gŁng trang phֱc ph¸ng h֥ Ľ¼ng quy 

tr³nh sau khi kԒt th¼c c¹ng vi֓c. 

- ņ֟ vӶi trong phòng m֡, ph¸ng sinh, ph¸ng thֳ thuԀt, ph¸ng b֓nh/khu vֽc 

c§ch ly phӶi ĽҼ֯c thu gom v¨o t¼i m¨u v¨ng ch֝ng thӸm ĽԊt trong th½ng c· nԂp 

ĽԀy k²n v¨ bu֥c k²n trҼ֧c khi chuyԜn ĽԒn nh¨ giԊt. 

- ņ֟ vӶi d½ng m֥t lӺn: Ćo cho¨ng, mȈ, khӼu trang, bao giӺy ĽԚu ĽҼ֯c b֛ v¨o 

t¼i m¨u v¨ng v¨ cho v¨o th½ng c· nԂp ĽԀy v¨ bu֥c chԊt mi֓ng t¼i khi chuyԜn 

xu֝ng nh¨ lҼu giֻ chӸt thӶi y tԒ l©y nhi֑m ĽԜ thi°u hֳy. 

- TӸt cӶ t¼i Ľֽng Ľ֟ vӶi khi chuyԜn ra ngo¨i phӶi cho l֟ng v¨o m֥t bao kh§c r֟i 

chuyԜn nh¨ giԊt, bao ghi nh«n ñņ֞ VӵI Cč NGUY Cҹ CHִA SARS-CoV-2ò. 

- Nh©n vi°n thu gom Ľ֟ vӶi theo gi֩ quy Ľ֗nh hoԊc khi cӺn Ľ֥t xuӸt theo y°u cӺu. 

ņ֝i v֧i c§c cҺ s֫ y tԒ ĽҼ֯c ch֕ Ľ֗nh thu dung, ĽiԚu tr֗ NB COVID-19 phӶi 

ĽӶm bӶo Ľֳ ĽiԚu ki֓n an to¨n c§c d֗ch vֱ giԊt l¨ phֱc vֱ cho hoӴt Ľ֥ng kh§m 

b֓nh, chֻa b֓nh. 

5.2. Tại nhà giặt 

- ņ֟ vӶi sau khi thu gom vԚ nh¨ giԊt ĽҼ֯c cho ngay v¨o m§y giԊt ngay v¨ giԊt 

theo chԒ Ľ֥ giԊt h·a chӸt hoԊc x¨ ph¸ng v֧i nhi֓t Ľ֥ 60
0
C-70

0
C. Ng©m Ľ֟ vӶi cֳa 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 Ľ« sֹ dֱng v¨o dung d֗ch h·a 

chӸt chֵa 0,01%-0,1% Clo hoӴt t²nh t½y mֵc Ľ֥ ¹ nhi֑m cֳa Ľ֟ vӶi trong t֝i thiԜu 

10 ph¼t trҼ֧c khi giԊt (ng©m trong m§y). L¨m kh¹ Ľ֟ vӶi bԄng sӸy hoԊc phҺi tӴi 

nҺi ri°ng c· nhiԚu §nh nԂng, l¨ kh¹. 
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- Thu gom Ľ֟ vӶi theo thֵ tֽ tַ khu/bu֟ng b֓nh COVID-19 (-) ĽԒn 

khu/bu֟ng c§ch ly ĽiԚu tr֗ COVID-19 (+), cho v¨o t¼i Ľֽng Ľ֟ vӶi chuy°n dֱng 

vԀn chuyԜn ĽԒn nҺi giԊt l¨ ngay. Kh¹ng kiԜm ĽԒm ph©n loӴi Ľ֟ vӶi bӼn tӴi nҺi thӶi 

ra Ľ֟ vӶi bӼn cֳa NB cách ly ĽiԚu tr֗ COVID-19. 

- ĥ֟ vӶi sau khi l¨m kh¹ phӶi ĽҼ֯c l¨ phԆng ĽԜ v¨o tֳ k²n, kh¹ r§o, cӸp ph§t 

theo quy Ľ֗nh cho NB sֹ dֱng. 

 ưu ý: Nhֻng nҺi chҼa trang b֗ m§y giԊt, nh©n vi°n thֽc hi֓n quy tr³nh giԊt 

tay phӶi tu©n thֳ nghi°m ngԊt mang trang phֱc PHCN trong su֝t qu§ tr³nh giԊt v¨ 

sau khi kԒt th¼c th§o b֛ trang phֱc PHCN v¨ VST. 

Giao nhԀn Ľ֟ vӶi bӼn tӴi bu֟ng Ľ֓m, tӴi h¨nh lang bӼn cֳa c§c khu phӾu 

thuԀt, thֳ thuԀt. 

5.3. Bảo quản và cấp phát đồ vải 

- ņ֟ vӶi d½ng cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽҼ֯c 

bӶo quӶn trong tֳ k²n hoԊc ĽԜ v¨o k֓ sӴch trong kho, sֹ dֱng theo s֝ lҼ֯ng v¨ 

chֳng loӴi theo nhu cӺu NB v¨ hoӴt Ľ֥ng chuy°n m¹n y tԒ. 

- Ph¸ng m֡, ph¸ng sinh, ph¸ng thֳ thuԀt, Khu vֽc c§ch ly, bu֟ng kh§m 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi l°n danh mֱc, cҺ s֝ Ľ֟ vӶi 

v¨ b§o trҼ֧c cho nh¨ giԊt. 

- M֥t cҺ s֝ Ľ֟ vӶi sӴch (²t nhӸt l¨ cҺ s֝ gӸp 3) ĽҼ֯c bӶo quӶn tӴi khu c§ch ly 

ĽԜ ti֓n cho vi֓c sֹ dֱng h¨ng ng¨y. 

6   iểm tr  và gi m s t 

- Khoa KSNK, phòng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng khoa 

li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc hi֓n 

nghi°m t¼c quy tr³nh thֽc hi֓n xֹ lĨ Ľ֟ vӶi bӼn (tַ ph©n loӴi, thu gom, vԀn 

chuyԜn, xֹ lĨ). 

- C§c cҺ s֫ KBCB thu° d֗ch vֱ giԊt l¨ phֱc vֱ cho hoӴt Ľ֥ng kh§m chֻa 

b֓nh SARS-CoV-2 phӶi ch֗u tr§ch nhi֓m gi§m s§t hoӴt Ľ֥ng giԊt l¨ v¨ ch֗u tr§ch 

nhi֓m trҼ֧c ph§p luԀt vԚ ph¸ng ngַa kiԜm so§t l©y nhi֑m tӴi cҺ s֫ d֗ch vֱ giԊt l¨ 

theo quy Ľ֗nh hi֓n h¨nh. 

- N֥i dung gi§m s§t: 

 Quy tr³nh sֹ dֱng, thu gom, vԀn chuyԜn, xֹ lĨ Ľ֟ vӶi l©y nhi֑m. 

 PhҼҺng ti֓n cho xֹ lĨ Ľ֟ vӶi bӼn (t¼i, th½ng Ľֽng, xe vԀn chuyԜn). 

 Quy tr³nh hҼ֧ng dӾn v¨ k׃ thuԀt thֽc hi֓n xֹ lĨ Ľ֟ vӶi. 

 Rֹa tay v¨ v֓ sinh c§c dֱng cֱ sau khi kԒt th¼c c¹ng vi֓c. 

 Hóa chӸt d½ng trong xֹ lĨ Ľ֟ vӶi. 

 PhҼҺng ti֓n PHCN cho NVYT. 

 Quy tr³nh sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN cֳa NV thu gom vԀn chuyԜn, xֹ lĨ 

Ľ֟ vӶi l©y nhi֑m. 
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 Ệ        Ử   UẨ   Ề  Ặ   Ô     Ờ   

 

1   ục  íc   

- Nh©n vi°n thֽc hi֓n v֓ sinh m¹i trҼ֩ng hiԜu r» c§c hҼ֧ng dӾn, quy Ľ֗nh, 

quy tr³nh hҼ֧ng dӾn VSMT trong khu vֽc tiԒp nhԀn, s¨ng l֙c v¨ c§ch ly ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Tu©n thֳ nghi°m ngԊt quy tr³nh v֓ sinh m¹i trҼ֩ng khu vֽc tiԒp nhԀn, ĽiԚu 

tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- CԂt Ľֵt ĽҼ֩ng l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c cֳa SARS-CoV-2. 

- ņӶm bӶo an to¨n cho NB, NVYT v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

2   guyên tắc t ực  iện 

BԚ mԊt khu vֽc s¨ng l֙c, c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2 phӶi ĽҼ֯c l¨m sӴch, khֹ khuӼn theo m֥t s֝ nguy°n tԂc sau:  

- TӸt cӶ bԚ mԊt tӴi khu vֽc s¨ng l֙c, khu vֽc cách ly v¨ ĽiԚu tr֗ nhìn rõ hay 

kh¹ng nh³n r» c· d²nh m§u, d֗ch tiԒt, chӸt thӶi tַ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2 ĽԚu phӶi ĽҼ֯c l¨m sӴch v¨ lau khֹ khuӼn t֝i thiԜu ng¨y 2 lӺn 

v¨ khi cӺn (sau khi kh§m, l¨m x®t nghi֓m, l¨m thֳ thuԀt, vҼҺng v«i m§u v¨ d֗ch, 

sau chuyԜn/ra vi֓n, tֹ vong). 

- TӸt cӶ bԚ mԊt (trong khu vֽc c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2, bao g֟m cӶ bԚ mԊt c§c thiԒt b֗, phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn phӶi ĽҼ֯c 

l¨m sӴch, lau khֹ khuӼn bԄng c§c hóa chӸt khֹ khuӼn ĽҼ֯c B֥ Y tԒ cӸp ph®p.  

- NVYT khi thֽc hi֓n l¨m sӴch, khֹ khuӼn c§c bԚ mԊt li°n quan ĽԒn ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn tu©n thֳ nghi°m ngԊt nguy°n tԂc, 

k׃ thuԀt v֓ sinh bԚ mԊt v¨ c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa theo ĽҼ֩ng l©y truyԚn. 

- Nh©n vi°n thֽc hi֓n l¨m sӴch, khֹ khuӼn bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng khu vֽc ĽiԚu 

tr֗, c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽҼ֯c tԀp huӸn 

các quy tr³nh l¨m sӴch, khֹ khuӼn bԚ mԊt v¨ c§ch sֹ dֱng Ľ¼ng v¨ nghi°m ngԊt 

ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN khi thֽc hi֓n. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng  

- TӸt cӶ NVYT l¨m c¹ng t§c v֓ sinh m¹i trҼ֩ng ֫ tӸt cӶ c§c khu vֽc c· li°n 

quan t֧i chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- TӸt cӶ c§c bԚ mԊt phҼҺng ti֓n, Ľ֟ d½ng li°n quan ĽԒn NB, giҼ֩ng, tֳ b¨n, 

ghԒ, nh¨ v֓ sinhé trong khu vֽc s¨ng l֙c, tiԒp nhԀn, bu֟ng b֓nh c§ch ly, nҺi giԊt 

l¨, thu gom chӸt thӶi, nҺi xֹ lĨ dֱng cֱ t§i sֹ dֱng, phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn c· 

li°n quan t֧i chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

4    ương tiện 

-  PhҼҺng ti֓n PHCN (xem phӺn Sֹ dֱng c§c phҼҺng ti֓n PHCN), Ľ֝i v֧i 

gŁng tay, cӺn c· loӴi gŁng tay cao su, d¨i ĽԒn gӺn khuׁu tay. TӴp dԚ kh¹ng thӸm 
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nҼ֧c khi v֓ sinh khu vֽc c· nҼ֧c, ֳng cao su khi v֓ sinh khu vֽc nh¨ v֓ sinh, khu 

c· nҼ֧c, d֗ch. 

- Quy tr³nh thֽc hi֓n, bӶng hҼ֧ng dӾn pha hóa chӸt tr°n xe ĽԜ phҼҺng ti֓n v֓ 

sinh, khֹ khuӼn m¹i trҼ֩ng. 

- X¨ ph¸ng rֹa tay. 

- H·a chӸt l¨m sӴch v¨ khֹ khuӼn Ľ« pha theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh (c· thԜ d½ng 

dӴng x֗t cӺm tay d½ng cho nhֻng bԚ mԊt kh· lau bԄng khŁn) c· Clo hoӴt t²nh n֟ng 

Ľ֥ 0,1%, khŁn lau tӼm dung d֗ch khֹ khuӼn hoԊc c§c h·a chӸt di֓t khuӼn th²ch 

h֯p kh§c ĽҼ֯c BYT cӸp ph®p.  

- Dung d֗ch khֹ khuӼn bԚ mԊt c· Clo hoӴt t²nh 0,5% hoԊc c§c h·a chӸt khֹ 

khuӼn kh§c ĽҼ֯c B֥ Y tԒ cӸp ph®p cho v֓ sinh bԚ mԊt c· Ľ§m m§u, d֗ch, chӸt n¹n, 

chӸt b¨i tiԒt. 

- Hóa chӸt c· chֵa Clo hoӴt t²nh n֟ng Ľ֥ 0,1% dӴng phun hoԊc  hydrogen 

peroxide (H2O2) 0,05% dӴng phun khֹ khuӼn k¯m m§y hoԊc b³nh phun tֽ Ľ֥ng 

hoԊc kh¹ng tֽ Ľ֥ng. 

- GiԎ lau sӴch bԚ mԊt v¨ tӶi lau nh¨ chuy°n cho khu vֽc s¨ng l֙c v¨ c§ch ly, 

c©y lau nh¨, x¹ chֵa h·a chӸt, x¹ chֵa nҼ֧c sӴch, x¹ gom tӶi bӼn. 

5   ỹ t uật t ực  iện 

- Chia khu vֽc l¨m hai, c· biԜn b§o tr§nh trҺn trҼ֯t, Ҽ֧t trҼ֧c khi lau v֓ sinh 

s¨n nh¨, sӶnh, cӺu thang. 

- Lau theo ĽҼ֩ng z²c zԂc, tַ tr°n xu֝ng, tַ trong ra ngo¨i v¨ tַ v½ng sӴch 

nhӸt ĽԒn v½ng k®m sӴch. 

- Khi d½ng h·a chӸt dӴng phun hoԊc x֗t, hóa chӸt dӴng x֗t bԚ mԊt n°n x֗t h·a 

chӸt v¨o giԎ lau sau Ľ· lau; nԒu lau nԚn nh¨, x֗t ĽԒn Ľ©u lau ĽԒn Ľ·. Kh¹ng phun, 

x֗t hóa chӸt khi c· NB. 

- Lau khu vֽc sӴch hon tru֧c, sau Ľ· ĽԒn khu vֽc b֗ nhi֑m khuӼn nhiԚu hon: 

ĽӺu tieǶn lau bԚ mӴȋt Ľ֟ vӴǶt khoǶng thu֩ng xuyeǶn chӴm v¨o, sau Ľ· lau bԚ mӴȋt Ľ֟ vӴǶt 
thu֩ng xuyeǶn chӴm v¨o (Khi m֙Ƕt bԚ mӴȋt Ľ֟ vԀt Ľ« Ľu֯c lau sӴch, h«y thay m֧i 

khaȋn lau Ľ« sֹ dֱng bԄng khaȋn kh§c hoԊc m֣i tӶi lau nh¨ lau t֝i thiԜu 20 m2
 cho 

m֥t lӺn sֹ dֱng, sau Ľ· thay tӶi m֧i).  

  ử k uẩn khoǶng k í  

- M§y khֹ khuӼn khoǶng kh² c· phin lc֙ HEPA/Plasma c· thԜ Ľu֯c sֹ dֱng 

v¨ lieǶn tֱc chӴy ĽԜ khֹ khuӼn khoǶng kh² trong moǶi tru֩ng c· hoӴt ĽǶ֙ng cֳa ngu֩i 

nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- NԒu khoǶng c· m§y khֹ khuӼn khoǶng kh² c· thԜ sֹ dֱng Ľ¯n cֽc t²m trong 1 

gi֩ m֣i lӺn. Thֽc hiԌǶn thao t§c n¨y ba lӺn mǶ֙t ng¨y.  

6    c  t ực  iện 

- BҼ֧c 1: chuӼn b֗ Ľֳ phҼҺng ti֓n l¨m sӴch, khֹ khuӼn (th½ng/x¹ chֵa dung 

d֗ch khֹ khuӼn, giԎ lau, c©y lau s¨né) sֹ dֱng ri°ng phҼҺng ti֓n cho c§c khu vֽc 

c§ch ly (h¨nh ch²nh, bu֟ng b֓nhly, khu v֓ sinh, khu xֹ lĨ dֱng cֱ, Ľ֟ vӶié).  
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- BҼ֧c 2: NgҼ֩i thֽc hi֓n v֓ sinh m¹i trҼ֩ng mang phҼҺng ti֓n PHCN theo 

Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn trҼ֧c khi v¨o khu vֽc c§ch ly v¨ trong su֝t qu§ tr³nh thֽc hi֓n 

l¨m sӴch, khֹ khuӼn bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng khu c§ch ly (xem phӺn Sֹ dֱng phҼҺng 

ti֓n PHCN).  

- BҼ֧c 3: Lau Ӽm v¨ thu gom chӸt thӶi v¨o c§c bao v¨ th½ng Ľֽng chӸt thӶi 

l©y nhi֑m theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh trҼ֧c khi lau khֹ khuӼn. 

- BҼ֧c 4: lau khֹ khuӼn theo tr³nh t ֽ

+ Lau chӸt tӼy rֹa l¨m sӴch chӸt hֻu cҺ, m§u d֗ch 

+ Lau khֹ khuӼn Ľ֗nh kȢ bԄng dung d֗ch khuӼn v֧i n֟ng Ľ֥ quy Ľ֗nh (c· 

n֟ng Ľ֥ Clo hoӴt t²nh 0,1%) ĽԜ khô 10 phút và  

+ Lau lӴi nҼ֧c sӴch tr§nh hóa chӸt t֟n lҼu Ӷnh hҼ֫ng t֧i NB. TӺn suӸt lau ֫ 

tӸt cӶ c§c bԚ mԊt trong khu vֽc c§ch ly t֝i thiԜu 2 lӺn/ng¨y v¨ khi c· y°u cӺu. Ćp 

dֱng Ľ¼ng quy tr³nh lau 2 x¹ (m֥t x¹ nҼ֧c sӴch, m֥t x¹ dung d֗ch khֹ khuӼn) v¨ 

m֣i lӺn lau l¨ m֥t giԎ sӴch, kh¹ng giԊt lӴi trong c§c x¹, m֣i giԎ lau kh¹ng qu§ 20 

m
2
 Ľ֝i v֧i ph¸ng thҼ֩ng v¨ 10 m

2
 v֧i ph¸ng m֡.  

 Phun khֹ khuӼn ch֕ n°n thֽc hi֓n cho nhֻng khu vֽc kh¹ng thԜ lau ĽҼ֯c 
và khi không có NB, phun cu֝i ng¨y, sau khi NB ra vi֓n, sau khi phӾu thuԀt, sau 

khi tֹ vong, Ľ֝i v֧i Clo sֹ dֱng n֟ng Ľ֥ 0,1% (1.000g/l) Clo hoӴt t²nh. ņ֝i v֧i 

hydrogen peroxide c· thԜ sֹ dֱng ֫ n֟ng Ľ֥ thӸp 0,5% ֫ c§c khu vֽc c· nguy cҺ 

l©y nhi֑m cao trong 60 ph¼t. Sau phun phӶi ĽӶm bӶo th¹ng kh² (m֫ cֹa) l¨ cӺn 

thiԒt khi qu§ tr³nh khֹ khuӼn ĽҼ֯c ho¨n th¨nh. 

  i l u cần p ải c ú ý: 

 V֧i c§c bԚ thҼ֩ng xuy°n c· tiԒp x¼c (xe ti°m, xe vԀn chuyԜn Ľ֟ vӶi dֱng 

cֱ, tay nԂm cֹaé) cӺn lau khֹ khuӼn ngay sau m֣i lӺn sֹ dֱng hoԊc c· tiԒp x¼c. 

 V֧i nhֻng Ľ֟ vԀt, bԚ mԊt c· d²nh m§u, d֗ch tiԒt, ph©n, chӸt n¹n cֳa NB   

bԄng mԂt thҼ֩ng nh³n thӸy cӺn lau bԄng dung d֗ch khֹ khuӼn c· n֟ng Ľ֥ Clo hoӴt 

tính 0,5% ĽԜ kh¹ hóa chӸt, th֩i gian h·a chӸt tiԒp x¼c v֧i bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng ²t 

nhӸt 10 ph¼t, sau Ľ· lau lӴi v֧i hóa chӸt lӺn 2 v֧i n֟ng Ľ֥ 0,1%, lau cu֝i c½ng v֧i 

nҼ֧c sӴch. 

- BҼ֧c 5: Thu gom c§c dֱng cֱ sau khi v֓ sinh m¹i trҼ֩ng ĽԜ l¨m sӴch v¨ 

khֹ khuӼn trҼ֧c khi ĽҼa ch¼ng ra kh֛i khu vֽc bu֟ng b֓nh c§ch ly. Bao g֟m chӸt 

thӶi phӶi ĽҼ֯c c¹ lԀp (xem phӺn Xֹ lĨ chӸt thӶi, trang 54), giԎ lau cho v¨o t¼i c¹ 

lԀp chuyԜn xu֝ng nh¨ giԊt (Xem th°m hҼ֧ng dӾn vԀn chuyԜn Ľ֟ vӶi v¨ chӸt thӶi 

lây nhi֑m ra kh֛i khu vֽc c§ch ly).    

- BҼ֧c 6: NVYT c֫i b֛ trang phֱc PHCN v¨ VST v֧i xà phòng và nҼ֧c, ĽԜ kh¹ 

VST v֧i dung d֗ch c· chֵa c֟n ngay sau khi kԒt th¼c c¹ng vi֓c v֓ sinh m¹i trҼ֩ng. 

Lưu ý:  

- B¨n tay NVYT c· tiԒp x¼c trֽc tiԒp v֧i m§u, chӸt tiԒt, chӸt thӶi NB v¨ sau 

khi th§o phҼҺng ti֓n PHCN phӶi ĽҼ֯c rֹa tay v֧i x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c.   
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- C§c bao, th½ng Ľֽng chӸt thӶi, tӶi lau nh¨, giԎ/khŁn lau bԚ mԊt, trҼ֧c khi 

mang ra kh֛i khu vֽc c§ch ly cӺn phӶi b֛ v¨o bao thֵ 2 c· ghi r»: ñChӸt thӶi hoԊc 

ņ֟ vӶi c· nguy cҺ chֵa SARS-CoV-2ò trҼ֧c khi chuyԜn xu֝ng khu vֽc xֹ lĨ theo 

quy Ľ֗nh. 

5.1. Vệ sinh khử khuẩn bề mặt hàng ngày các khu vực chăm sóc và điều trị 

người bệnh. 

Quy tr³nh thֽc hi֓n gi֝ng nhҼ tr°n v¨ cӺn tu©n thֳ nghi°m ngԊt quy Ľ֗nh: 

- V֓ sinh hai lӺn m֣i ng¨y v¨ khi c· y°u cӺu. N°n c· bӶng theo d»i c§c bԚ 

mԊt Ľ« ĽҼ֯c khֹ khuӼn m֣i ng¨y. 

- V֧i m֣i lӺn v֓ sinh, cӺn l¨m sӴch chӸt hֻu cҺ (m§u, d֗ch sinh h֙c), chӸt v¹ 

cҺ v֧i chӸt tӼy rֹa v¨ nҼ֧c sӴch nԒu c· vҼҺng v«i bԄng mԂt thҼ֩ng nh³n thӸy 

trҼ֧c khi lau khֹ khuӼn c§c bԚ mԊt bԄng h·a chӸt khֹ khuӼn sau Ľ· lau lӴi v֧i 

nҼ֧c sӴch. Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng d²nh m§u v¨ d֗ch c· thԜ thֽc hi֓n bҼ֧c lau 

khֹ khuӼn lu¹n. Trong trҼ֩ng h֯p vҼҺng v«i m§u, d֗ch sinh h֙c nhiԚu phӶi thֽc 

hi֓n nhҼ quy tr³nh xֹ lĨ m§u v¨ d֗ch. 

- Sֹ dֱng h·a chӸt khֹ khuӼn di֓t ĽҼ֯c SARS-CoV-2 cho tӸt cӶ c§c bԚ mԊt 

trong phòng và bӶo ĽӶm Ľ¼ng th֩i gian tiԒp x¼c v֧i h·a chӸt khֹ khuӼn. V² dֱ ²t 

nhӸt 10 ph¼t v֧i c§c h֯p chӸt c· Clo hoӴt t²nh 0,1%. 

Lưu ý: kh¹ng mang c§c dֱng cֱ v֓ sinh tӴi khu vֽc c§ch ly ra nҺi kh§c và 

phӶi ĽҼ֯c thu gom, xֹ lĨ ri°ng. 

5.2. Vệ sinh khu vực tiếp nhận và sàng lọc người bệnh 

- Khu vֽc tiԒp nhԀn v¨ s¨ng l֙c ĽҼ֯c v֓ sinh v¨ thu gom chӸt thӶi h¨ng ng¨y 

²t nhӸt 3 lӺn (lҼu lҼ֯ng NB Ľ¹ng, l¨m vi֓c theo ca trֽc) v¨ khi cӺn (khi vӸy bӼn 

nhiԚu, khi Ľ֡ m§u v¨ d֗ch, khi c· ngҼ֩i b֓nh cӸp cֵu). 

- Hàng ngày sau khi lau vào cu֝i ng¨y, n°n ĽҼ֯c phun khֹ khuӼn to¨n b֥ khu 

vֽc tiԒp nhԀn v¨ s¨ng l֙c NB v֧i hóa chӸt Clo hoӴt t²nh n֟ng Ľ֥ 0,05% hoԊc dung 

d֗ch H2O2 n֟ng Ľ֥ 0,5%. 

- NԒu phun khֹ khuӼn, ch֕ phun khi kh¹ng c· ngҼ֩i, cӺn chuyԜn NB ra ch֣ 

kh§c. Sau phun 30 ph¼t m֧i hoӴt Ľ֥ng lӴi. 

5.3. Vệ sinh sau khi người bệnh ra viện/chuyển viện/tử vong 

- ChuyԜn NB c§ch ly kh§c trong bu֟ng b֓nh (nԒu c·) sang bu֟ng c§ch ly 

kh§c trҼ֧c khi thֽc hi֓n v֓ sinh khֹ khuӼn lӺn cu֝i.  

- Thu gom c§c dֱng cֱ bӼn, Ľ֟ vӶi t§i sֹ dֱng v¨o c§c th½ng/t¼i theo quy 

Ľ֗nh vԚ trung t©m ti֓t khuӼn, giԊt l¨. Thu gom v¨ loӴi b֛ chӸt thӶi v¨ c§c vԀt dֱng 

c§ nh©n kh§c cֳa NB theo quy Ľ֗nh thu gom v¨ quӶn lĨ chӸt thӶi l©y nhi֑m.   

- Thֽc hi֓n v֓ sinh: (1). l¨m sӴch chӸt hֻu cҺ (m§u, d֗ch sinh h֙c), chӸt v¹ 

cҺ v֧i chӸt tӼy rֹa v¨ nҼ֧c sӴch nԒu c· vҼҺng v«i bԄng mԂt thҼ֩ng nh³n thӸy (2). 

Lau khֹ khuӼn c§c bԚ mԊt bԄng h·a chӸt khֹ khuӼn, (3) Lau lӴi v֧i nҼ֧c sӴch. 

Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng d²nh m§u v¨ d֗ch c· thԜ thֽc hi֓n bҼ֧c lau khֹ khuӼn 
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lu¹n. Trong trҼ֩ng h֯p vҼҺng v«i m§u, d֗ch sinh h֙c nhiԚu phӶi thֽc hi֓n nhҼ 

quy tr³nh xֹ lĨ m§u v¨ d֗ch. 

- Sֹ dֱng h·a chӸt khֹ khuӼn di֓t ĽҼ֯c SARS-CoV-2 cho tӸt cӶ c§c bԚ mԊt 

trong phòng và bӶo ĽӶm Ľ¼ng th֩i gian tiԒp x¼c v֧i h·a chӸt khֹ khuӼn, v² dֱ ²t 

nhӸt 10 ph¼t v֧i c§c dung d֗ch c· Clo hoӴt t²nh 0,1%. 

Chi tiԒt vԚ n֟ng Ľ֥ h·a chӸt sֹ dֱng trong v֓ sinh, khֹ khuӼn bԚ mԊt tӴi Phֱ 

lֱc 11. 

5.4. Vệ sinh khử khuẩn bề mặt đổ tràn máu hoặc dịch cơ thể 

- CӺn thֽc hi֓n ngay khi xuӸt hi֓n hoԊc ngay khi ĽҼ֯c ph§t hi֓n Ľ§m m§u 

hoԊc d֗ch cҺ thԜ. 

- Mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN.  

- LoӴi b֛ Ľ§m m§u hoԊc d֗ch cҺ thԜ theo tr³nh tֽ: (1) D½ng khŁn hoԊc gӴc 

tӼm dung d֗ch chֵa 0,5% (5.000 ppm) Clo hoӴt t²nh loӴi b֛ Ľ§m m§u (nԒu lҼ֯ng 

m§u tr¨n nhiԚu phӶi thֽc hi֓n nhiԚu lӺn ĽԒn khi loӴi b֛ hԒt m§u tr°n bԚ mԊt; (2) 

LoӴi b֛ khŁn (gӴc) Ľ« thӸm m§u v¨o th½ng thu gom chӸt thӶi l©y nhi֑m; (3) D½ng 

khŁn hoԊc gӴc tӼm dung d֗ch chֵa 0,1% Clo hoӴt t²nh lau khֹ khuӼn lӴi lӺn 2 bԚ 

mԊt khu vֽc tr¨n m§u; (4) D½ng khŁn hoԊc gӴc tӼm dung d֗ch l¨m sӴch lau lӴi bԚ 

mԊt vַa khֹ khuӼn.  

- C֫i b֛ phҼҺng ti֓n PHCN v¨ VST sau khi ra kh֛i ph¸ng c§ch ly. 

5.5. Vệ sinh môi trường nhà đại thể và khu vực khâm liệm người bệnh 

COVID-19 

- Mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n ph¸ng h֥ theo quy Ľ֗nh Ľ֝i v֧i SARS-CoV-2. 

- Sau khi kh©m li֓m, phӾu thuԀt thi hài ho¨n tӸt, tӸt cӶ dֱng cֱ, bԚ mԊt b¨n 

phӾu thuԀt, bu֟ng phӾu thuԀt, phҼҺng ti֓n li°n quan ĽԒn tֹ thi phӶi ĽҼ֯c làm sӴch 

chӸt hֻu cҺ (m§u, d֗ch, m¹ cҺ thԜ) v֧i chӸt tӼy sau Ľ· khֹ khuӼn ngay bԄng dung 

d֗ch Clo hoӴt t²nh 0,5% v¨ ĽԜ kh¹ tַ 30 ph¼t ĽԒn 1 gi֩ và lau lӴi bԄng nҼ֧c sӴch. 

- L¨m sӴch v¨ khֹ khuӼn phҼҺng ti֓n v֓ sinh theo quy tr³nh. 

- C֫i b֛ phҼҺng ti֓n PHCN v¨ VST sau khi kԒt th¼c c¹ng vi֓c. 

5.6. Vệ sinh nhà vệ sinh trong khu vực sàng lọc, cách ly thu dung điều trị 

- Nh¨ v֓ sinh phӶi b֝ tr² ri°ng cho nam, nֻ v¨ trԎ em. 

- NgҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-COV-2 phӶi ĽҼ֯c sֹ dֱng nh¨ v֓ 

sinh riêng, ngŁn c§ch v֧i ph¸ng b֓nh, bԚ mԊt, nԂp b֟n cӺu phӶi ĽҼ֯c v֓ sinh v¨ 

khֹ khuӼn bԄng dung d֗ch khֹ khuӼn c· chֵa 0,1% Clo hoӴt t²nh ²t nhӸt 4 

lӺn/ng¨y v¨ khi c· y°u cӺu; Khi xӶ nҼ֧c phӶi ĽԀy nԂp b֟n cӺu ĽԜ tr§nh gi֙t bԂn 

bӼn ra b°n ngo¨i. 

- TrҼ֩ng h֯p kh¹ng c· nh¨ v֓ sinh ri°ng x©y ri°ng phӶi lԂp ĽԊt nh¨ v֓ sinh di 

Ľ֥ng, th½ng chֵa chӸt thӶi tַ nh¨ v֓ sinh phӶi ĽҼ֯c cho ho§ chӸt có Clo hoӴt t²nh 

v֧i n֟ng Ľ֥ 1,0% v¨ khi ĽӺy phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ an to¨n trҼ֧c khi ĽҼa v¨o h֓ th֝ng 

chӸt thӶi l֛ng chung hoԊc mang Ľi xֹ lĨ.   
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- TrҼ֩ng h֯p NB kh¹ng thԜ sֹ dֱng nh¨ v֓ sinh th³ phӶi Ľ֡ ngay c§c b¹, x¹, 

chԀu, m֛ v֗t Ľֽng ph©n, nҼ֧c tiԜu, d֗ch tiԒt cֳa NB vào b֟n cӺu. Thֽc hi֓n ngay 

vi֓c v֓ sinh khֹ khuӼn c§c b¹, x¹, chԀu, m֛ v֗t v¨ bԚ mԊt b֓ ti°u, b֓ tiԜu bԄng 

dung d֗ch khֹ khuӼn c· chֵa 0,5% Clo hoӴt t²nh. 

- ņӶm bӶo lu¹n c· sԈn x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c sӴch, giӸy v֓ sinh, chӸt tӼy rֹa 

th¹ng thҼ֩ng trong nh¨ v֓ sinh. 

- Nh©n vi°n v֓ sinh mԊc phҼҺng ti֓n PHCN theo quy Ľ֗nh, mang gŁng tay 

cao su d¨i qu§ khuׁu, Ľeo tӴp dԚ ch֝ng thŁm nԒu bԂn nҼ֧c nhiԚu, mang ֳng hoԊc 

bao d¨y ch֝ng thӸm khi v֓ sinh. Th§o b֛ ngo¨i ph¸ng Ľ֓m trҼ֧c khi ra b°n ngo¨i.  

Chú ý: 

- Nh¨ v֓ sinh lu¹n v֓ sinh khֹ khuӼn sau c½ng, nghi°m cӸm l¨m ngҼ֯c lӴi, 

nԒu ph§t sinh lau b°n ngo¨i phӶi thay b֥ phҼҺng ti֓n PHCN m֧i Ľ« lau trong nh¨ 

v֓ sinh m֧i ĽҼ֯c l¨m khu vֽc bên ngoài. 

- VԀt li֓u l¨m nh¨ v֓ sinh phӶi d֑ v֓ sinh v¨ khֹ khuӼn. 

- ņӶm bӶo th¹ng kh² t֝t, tr§nh ph§t t§n ra khu vֽc có nhiԚu ngҼ֩i qua lӴi. 

5.7. Vệ sinh làm sạch dụng cụ vệ sinh  

- Dֱng cֱ v֓ sinh b֓nh vi֓n phӶi ĽҼ֯c l¨m sӴch sau m֣i ca l¨m vi֓c, cu֝i 

m֣i ng¨y. 

- C§c dֱng cֱ v֓ sinh ĽҼ֯c xֹ lĨ bao g֟m, c§n c©y lau nh¨, x¹/chԀu Ľֽng h·a 

chӸt, nҼ֧c xӶ/ng©m khֹ khuӼn tӸm lau ĽҼ֯c l¨m sӴch, Ľ§nh chӶi v֧i nҼ֧c sӴch v¨ 

x¨ ph¸ng ĽԜ Ľ¼ng nҺi quy Ľ֗nh, kh¹ r§o. 

- Khֹ nhi֑m c§c chԀu/x¹ Ľֽng dung d֗ch tӼy rֹa v¨ khֹ khuӼn ֫ n֟ng Ľ֥ Clo 

hoӴt t²nh 0,1%, rֹa lӴi v֧i nҼ֧c sӴch ¼p tr°n gi§ bӶo quӶn l¨m kh¹. 

- Thu d֙n dֱng cֱ v֓ sinh ĽԜ Ľ¼ng nҺi quy Ľ֗nh. Kh¹ng sֹ dֱng dֱng cֱ v֓ 

sinh chҼa ĽҼ֯c xֹ lĨ ĽԜ l¨m v֓ sinh h¨ng ng¨y. 

6   iểm tr   gi m s t 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc hi֓n 

nghi°m ngԊt quy tr³nh v֓ sinh khֹ khuӼn m¹i trҼ֩ng h¨ng ng¨y hoԊc Ľ֥t xuӸt. 

- Gi§m s§t h¨ng ng¨y sֽ tu©n thֳ cֳa NVYT vԚ thֽc hi֓n quy tr³nh khֹ 

khuӼn l¨m sӴch bԚ mԊt, khֹ khuӼn sֽ c֝ tr¨n m§u, d֗ch tiԒt sinh h֙c, sֹ dֱng 

phҼҺng ti֓n PHCN, v֓ sinh khi l¨m vi֓c trong khu vֽc c§ch ly ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- KԒt quӶ gi§m s§t cӺn phӶn h֟i ngay cho ngҼ֩i ĽҼ֯c gi§m s§t v¨ b§o c§o cho 

l«nh ĽӴo khoa, l«nh ĽӴo b֓nh vi֓n. 

Xem th°m HҼ֧ng dӾn v֓ sinh m¹i trҼ֩ng bԚ mԊt trong c§c cҺ s֫ kh§m b֓nh, 

chֻa b֓nh ban h¨nh theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 3916/Qņ-BYT ng¨y 28/8/2017 cֳa B֥ 

trҼ֫ng B֥ Y tԒ. 
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 Ệ        Ử   UẨ           Ệ   Ậ    U Ể  

   Ờ     Ễ    Ặ         Ờ    Ễ      -COV-2 

 

Các cҺ s֫ KBCB phӶi §p dֱng m֥t c§ch nghi°m ngԊt c§c quy tr³nh k׃ thuԀt v¨ 

c§c nguy°n tԂc kiԜm so§t m¹i trҼ֩ng, v֓ sinh bԚ mԊt, kiԜm so§t thֽc h¨nh an to¨n 

trong sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN khi vԀn chuyԜn ngҼ֩i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2 trong v¨ ngo¨i b֓nh vi֓n.  

1   ục  íc  

- NVYT thֽc h¨nh Ľ¼ng v¨ nghi°m ngԊt quy Ľ֗nh v֓ sinh, khֹ khuӼn bԚ mԊt 

phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 do tiԒp x¼c v֧i bԚ mԊt c§c phҼҺng ti֓n 

vԀn chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ņӶm bӶo an to¨n cho NVYT vԀn chuyԜn v¨ c֥ng Ľ֟ng.  

2   guyên tắc t ực  iện 

- C§c bԚ mԊt phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn, vԀt dֱng, dֱng cֱ cӺn v֓ sinh, khֹ 

khuӼn g֟m: khoang b°n trong xe vԀn chuyԜn NB (c§ng, bӶng ĽiԚu khiԜn thiԒt b֗ y 

tԒ, s¨n liԚn kԚ, tҼ֩ng, trӺn v¨ bԚ mԊt l¨m vi֓c, tay nԂm cֹa, b¨n ph²m v¨ Ľi֓n 

thoӴié) v¨ bԚ mԊt b°n ngo¨i xe vԀn chuyԜn (tay nԂm cֹa, cֹa, to¨n b֥ bԚ mԊt b°n 

ngoài xe). 

- NgҼ֩i thֽc hi֓n xֹ lĨ phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn (l¨ ngҼ֩i trֽc tiԒp tham gia 

vԀn chuyԜn hoԊc ngҼ֩i ĽҼ֯c ph©n c¹ng l¨m nhi֓m vֱ v֓ sinh xe vԀn chuyԜn sau 

c½ng) phӶi ĽҼ֯c huӸn luy֓n v¨ thֽc hi֓n Ľ¼ng nguy°n tԂc v¨ k׃ thuԀt v֓ sinh bԚ 

mԊt m§y m·c, phҼҺng ti֓n v¨ xe vԀn chuyԜn, c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa chuӼn v¨ 

ph¸ng ngַa l©y truyԚn theo ĽҼ֩ng tiԒp x¼c. 

- B֓nh vi֓n c· quy Ľ֗nh nҺi xֹ lĨ phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn v¨ trang b֗ ĽӺy Ľֳ 

phҼҺng ti֓n PHCN, h·a chӸt, dֱng cֱ ĽӶm bӶo vi֓c thֽc hi֓n xֹ lĨ an toàn 

phҼҺng ti֓n. 

- TӸt cӶ phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn NB, dֱng cֱ can thi֓p, chŁm s·c NB sau khi 

sֹ dֱng phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ ngay theo Ľ¼ng quy tr³nh trҼ֧c khi sֹ dֱng cho nhֻng 

NB tiԒp theo. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng 

- TӸt cӶ c§c phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn NB ĽԒn b֓nh vi֓n, chuyԜn vi֓n v¨ trong 

khu¹n vi°n b֓nh vi֓n. 

- TӸt cӶ NVYT tham gia v¨o vԀn chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2 tӴi tӸt cӶ c§c khoa ph¸ng. 

4    ương tiện 

- PhҼҺng ti֓n PHCN: c· Ľֳ b֥ phҼҺng ti֓n PHCN, khӼu trang N95, khӼu 

trang y tԒ, k²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt, ֳng cao su, gŁng tay sӴch, gŁng tay v¹ 

khuӼn khi l¨m thֳ thuԀt x©m lӸn r֩i ĽԜ c· thԜ thay thԜ v¨ sֹ dֱng khi cӺn. 
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- H·a chӸt l¨m sӴch v¨ khֹ khuӼn: 

 Dung d֗ch VST chֵa c֟n. 

 Dung d֗ch khֹ khuӼn bԚ mԊt c· hoӴt chӸt Clo hoӴt t²nh 0,1% v¨ 0,5%, c֟n 

Ethanol 70 Ľ֥ hoԊc c§c chӸt khֹ khuӼn khác có trong danh mֱc ĽҼ֯c cӸp ph®p cֳa 

BYT.   

- PhҼҺng ti֓n ĽԜ xֹ lĨ: b³nh phun, giԎ lau, t¼i Ľֽng chӸt thӶi  

- B֝ tr² khu vֽc xֹ lĨ c§c xe vԀn chuyԜn ri°ng trong khu¹n vi°n b֓nh vi֓n, 

t֝t nhӸt l¨ gӺn c֡ng ra v¨o, nԒu cӺn thiԒt th³ xֹ lĨ tӴi ch֣ nҺi Ľ·n trӶ NB. 

5    c  t ực  iện 

Thֽc hi֓n theo c§c bҼ֧c sau: 

- BҼ֧c 1: Pha h·a chӸt Ľ¼ng quy Ľ֗nh v¨ ĽԜ v¨o trong c§c b³nh Ľֽng h·a chӸt 

sԈn tӴi khu vֽc xֹ lĨ. 

- BҼ֧c 2:  Mang phҼҺng ti֓n PHCN Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn. 

- BҼ֧c 3: Thu gom c§c dֱng cֱ v¨ chӸt thӶi cho v¨o c§c bao/t¼i m¨u v¨ng v¨ 

g·i k²n, ghi r» chӸt thӶi ph§t sinh tַ chuyԜn ĽԒn nҺi xֹ lĨ chӸt thӶi tԀp trung. 

- BҼ֧c 4: Lau h·a chӸt khֹ khuӼn l°n tӸt cӶ bԚ mԊt phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn, 

ĽԜ ²t nhӸt 10 ph¼t sau Ľ· lau lӴi v֧i chӸt l¨m sӴch (chӸt tӼy rֹa hoԊc nҼ֧c sӴch v֧i 

x¨ ph¸ng), lau kh¹ hoԊc x³ kh¹. Khi c· nhiԚu m§u, d֗ch hoԊc c· sֽ c· Ľ֡ tr¨n m§u 

hoԊc tr¨n d֗ch cҺ thԜ (V² dֱ: chӸt n¹n, m§u, d֗ch tiԒt sinh h֙cé), trҼ֧c ti°n phӶi 

d½ng khŁn giӸy thӸm d½ng m֥t lӺn c· tӼm Clo hoӴt t²nh 0,5% khu tr¼ lӴi v¨ loӴi 

b֛, d½ng khŁn tӼm dung d֗ch Clo hoӴt t²nh 0,5% phֳ l°n khu vֽc Ľ֡ tr¨n ĽԜ trong 

²t nhӸt 10 ph¼t, sau Ľ· lau sӴch lӴi v֧i dung d֗ch khֹ khuӼn Clo hoӴt t²nh 0,1%.  

- BҼ֧c 5: Sau khi kԒt th¼c c¹ng vi֓c, phҼҺng ti֓n PHCN ĽҼ֯c cho v¨o t¼i 

hoԊc th½ng m¨u v¨ng c· nԂp k²n, chuyԜn t֧i nҺi khֹ khuӼn hoԊc ti°u hֳy, rֹa tay 

bԄng x¨ ph¸ng c· chӸt khֹ khuӼn v¨ v֓ sinh c§ nh©n. 

Chú ý:   i với  á  p  ơ    iệ  ô  ô vậ             i   iễm   ặ     i     

  iễm SARS-CoV-   ầ    ợ  p    hóa   ấ  k ử k  ẩ  bằ   d    d    k ử k  ẩ  

 ó  ồ       ,1%       ạ   í    ụ    : 

-   i vậ         NB  i, p    b  mặ  bê      i x   ồm     ,   p v   ầm x .  

-   i vậ         NB    , p    b  mặ  bê      i v  bê        x      k i NB 

  i k ỏi xe. 

6   iểm tr   gi m s t và tr c  n iệm 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh v֓ sinh xe vԀn chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p kiԜm tra phҼҺng ti֓n cӸp cֵu, xe cӸp cֵu v¨ quy 

chԒ cӸp cֵu trong ph¸ng ch֝ng d֗ch ï thiên tai. 
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- Ph¸ng VԀt tҼ ï Trang thiԒt b֗, khoa DҼ֯c (hoԊc ĽҺn v֗ ĽҼ֯c giao nhi֓m vֱ 

cung cӸp) c· tr§ch nhi֓m cung cӸp ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN v¨ c§c h·a chӸt khֹ 

khuӼn, ti֓t khuӼn trong danh mֱc B֥ Y tԒ cho phép. 

- Khoa KSNK thֽc hi֓n gi§m s§t tu©n thֳ quy tr³nh v֓ sinh khֹ khuӼn 

phҼҺng ti֓n, xֹ lĨ chӸt thӶi y tԒ v¨ v֓ sinh m¹i trҼ֩ng nҺi thֽc hi֓n v֓ sinh khֹ 

khuӼn phҼҺng ti֓n. 
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 Ấ    Ả  QUẢ   ĐÓ    Ó      Ậ    U Ể   Ệ     Ẩ  

 

TӸt cӶ b֓nh phӼm sinh h֙c tַ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-

2 ĽԚu l¨ ngu֟n l©y nhi֑m tiԚm t¨ng v¨ nguy hiԜm cho ngҼ֩i lӸy mӾu, thu thԀp, vԀn 

chuyԜn, bӶo quӶn v¨ xֹ lĨ mӾu b֓nh phӼm. Vi֓c tu©n thֳ nghi°m ngԊt quy Ľ֗nh vԚ 

an to¨n sinh h֙c cӸp Ľ֥ 2 l¨ bԂt bu֥c khi c· tiԒp x¼c, xֹ lĨ ngu֟n b֓nh phӼm n¨y. 

1   ục  íc  

- Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 qua tiԒp x¼c tַ c§c loӴi b֓nh phӼm v¨ 

nhֻng ngҼ֩i tiԒp x¼c v֧i NB trong qu§ tr³nh lӸy, bӶo quӶn, Ľ·ng g·i v¨ vԀn 

chuyԜn, xֹ lĨ v¨ l¨m c§c x®t nghi֓m (XN) li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- TӸt cӶ nh©n vi°n lӸy mӾu ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo ĽԚu thֽc hi֓n Ľ¼ng v¨ nghi°m ngԊt 

quy tr³nh v¨ quy Ľ֗nh khi lӸy mӾu, bӶo quӶn v¨ vԀn chuyԜn mӾu cֳa ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Tr§nh ph§t t§n ngu֟n b֓nh, bӶo ĽӶm an to¨n cho NVYT v¨ m¹i trҼ֩ng. 

2   guyên tắc t ực  iện 

Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m do tiԒp x¼c l¨ Ҽu ti°n h¨ng ĽӺu trong qu§ tr³nh lӸy, bӶo 

quӶn, Ľ·ng g·i v¨ vԀn chuyԜn, xֹ lĨ v¨ l¨m c§c XN li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm cֳa 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

2.1. Yêu c u về người lấy, bảo quản, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm 

của người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2  

NgҼ֩i lӸy, bӶo quӶn, Ľ·ng g·i, vԀn chuyԜn, xֹ lĨ v¨ l¨m c§c XN li°n quan ĽԒn 

b֓nh phӼm cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi l¨ NVYT Ľ« 

ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo, c· k׃ nŁng thֽc h¨nh th¨nh thӴo c§c hҼ֧ng dӾn ph¸ng ngַa l©y nhi֑m. 

- Tu©n thֳ nghi°m ngԊt c§c quy Ľ֗nh vԚ an to¨n sinh h֙c trong thu thԀp, bӶo 

quӶn, Ľ·ng g·i v¨ vԀn chuyԜn, xֹ lĨ v¨ l¨m c§c XN li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm l©y 

truyԚn c§c t§c nh©n qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh², qua gi֙t bԂn v¨ ĽҼ֩ng tiԒp x¼c, l©y qua 

ĽҼ֩ng m§u (khi lӸy mӾu b֓nh phӼm m§u l¨m XN). 

- Sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN th¨nh thӴo, Ľ¼ng quy Ľ֗nh.  

- HiԜu ĽҼ֯c nguy cҺ l©y nhi֑m, c· khӶ nŁng ph§t hi֓n v¨ Ľ§nh gi§ nguy cҺ 

cho c§ nh©n, c· kiԒn thֵc kiԜm so§t sֵc khoԎ sau khi l¨m nhi֓m vֱ v¨ tֽ xֹ lĨ 

ĽҼ֯c theo Ľ¼ng quy tr³nh khi b֗ phҺi nhi֑m.  

- T֝t nhӸt l¨ c§c NVYT Ľang theo d»i v¨ chŁm s·c NB nghi ng֩ thֽc hi֓n lӸy 

b֓nh phӼm, hӴn chԒ t֝i Ľa s֝ ngҼ֩i tiԒp x¼c v֧i NB. 

2.2. Yêu c u về dụng cụ 

TӸt cӶ c§c dֱng cֱ sֹ dֱng ĽԜ lӸy, bӶo quӶn, Ľ·ng g·i v¨ vԀn chuyԜn b֓nh 

phӼm v¨ tӸt cӶ dֱng cֱ XN, b֓nh phӼm thַa cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2 ĽԚu l¨ chӸt thӶi c· nguy cҺ l©y nhi֑m cao, phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ khֹ 

khuӼn tӴi khoa XN trҼ֧c khi tr֫ th¨nh chӸt thӶi y tԒ l©y nhi֑m. 
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- һu ti°n sֹ dֱng c§c dֱng cֱ sֹ dֱng m֥t lӺn, ti°u huׁ ngay sau khi sֹ dֱng 

nhҼ chӸt thӶi l©y nhi֑m. 

- Dֱng cֱ nԒu t§i sֹ dֱng lӴi phӶi ĽҼ֯c khֹ khuӼn, ti֓t khuӼn Ľ¼ng quy Ľ֗nh, 

phӶi c· b֟n xֹ lĨ Ľ¼ng quy Ľ֗nh khֹ khuӼn, ti֓t khuӼn. 

- Dֱng cֱ d½ng ri°ng cho m֣i NB phӶi thu gom xֹ lĨ ri°ng. 

2.3. Yêu c u về khu vực lấy mẫu và xét nghiệm 

- Khu vֽc lӸy mӾu phӶi l¨ khu vֽc c§ch ly theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh. 

- Khu vֽc thֽc hi֓n x®t nghi֓m theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh vԚ cӸp Ľ֥ an to¨n sinh 

h֙c ph½ h֯p v֧i k׃ thuԀt thֽc hi֓n x®t nghi֓m. 

3  Đối tượng và p ương p  p  p dụng 

- NVYT tu©n thֳ nghi°m ngԊt c§c quy Ľ֗nh vԚ an to¨n sinh h֙c, phӶi sֹ dֱng 

phҼҺng ti֓n PHCN theo quy Ľ֗nh th¨nh thӴo. 

- NgҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ֫ khu vֽc c§ch ly. 

- Dֱng cֱ lӸy b֓nh phӼm, dֱng cֱ XN v¨ b֓nh phӼm thַa cֳa ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 sau khi l¨m xong XN phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ nhҼ chӸt 

thӶi y tԒ c· nguy cҺ l©y nhi֑m cao. 

4    ương tiện 

4.1. Phương tiện phòng hộ cá nhân  

- B  ֥quӺn §o ch֝ng d֗ch sֹ dֱng m֥t lӺn. 

- TӸm cho¨ng kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- MȈ tr½m hoԊc tӸm cho¨ng che k²n ĽӺu, c֡ bԄng chӸt li֓u kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- KhӼu trang c· hi֓u lֽc l֙c cao (v² dֱ N95), hoԊc khӼu trang c· b֥ phԀn l֙c 

v¨ h֣ tr֯ th֫ (tŁng cҼ֩ng oxy th֫). 

- K²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt. 

- GŁng tay Ľeo hai l֧p, l֧p m֥t (l֧p b°n trong) l¨ gŁng tay y tԒ lu¹n giֻ sӴch, 

tr§nh kh¹ng ĽԜ tiԒp x¼c v֧i dֱng cֱ bӼn. 

- nֲg cao su/giӺy ch֝ng thӸm c֡ cao. 

- Dung d֗ch VST chֵa c֟n/x¨ ph¸ng VST. 

4.2. Dụng cụ lấy bệnh phẩm 

- TŁm b¹ng c§n mԚm, c§n cֵng v¹ tr½ng (Que lӸy mӾu: ĽӺu que bԄng s֯i t֡ng 

h֯p, kh¹ng n°n d½ng que c· c§n g֣ hoԊc calcium). 

- ņ¯ lҼ֭i. 

- B֓nh phӼm thu thԀp ĽҼ֯c chֵa trong ֝ng m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn vi r¼t 

(VTM, UTM hoԊc nҼ֧c mu֝i sinh lĨ 0,9%) c· 3ml m¹i trҼ֩ng. 

4. .1. Mẫ  bệ   p ẩm  ô  ấp: t֝i thiԜu 01 mӾu b֓nh phӼm ĽҼ֩ ng h¹ hӸp:  

B֓nh phӼm ĽҼ֩ ng h¹ hӸp tr°n: mӾu ngo§y d֗ch tֿ hӺu. 
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- D֗ch tֿ hӺu: tŁm b¹ng c§n mԚm v¹ tr½ng (theo quy Ľ֗nh cֳa Ph¸ng XN). 

NԒu kh¹ng lӸy ĽҼ֯ c mӾu ngo§y d֗ch tֿ hӺu, c· thԜ lӸy m֥t trong c§c mӾu 

dҼ֧ i Ľ©y: 

+  ệ   p ẩm        ô  ấp   ê : 

 MӾu ngo§y d֗ch h֙ng: tŁm b¹ng c§n cֵng v¹ tr½ng lӸy b֓nh phӼm (theo 

quy Ľ֗nh ph¸ng XN). 

 MӾu ngo§y d֗ch mȈi (cӶ hai b°n), §p dֱng cho ngҼ֩ i c· tri֓u chֵng 

 D֗ch rֹa mȈi, tֿ hӺu;  

 D֗ch s¼c h֙ng: nҼ֧c mu֝i sinh l², c֝c nhֽa v¹ tr½ng (b֓nh phӼm ĽҼ֯c thu 

thԀp v¨o c֝c hoԊc Ľǫa petri v¨ pha lo«ng trong m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn mӾu theo 

quy Ľ֗nh ph¸ng XN).  

+  ệ   p ẩm        ô  ấp d ới  

 ņ֩m 

 D֗ch phԒ nang, d֗ch n֥i kh² quӶn, d֗ch m¨ng ph֡i (dֱng cֱ chuy°n dֱng 

v¨ cӺn c· sֽ ph֝i h֯p v֧i BS l©m s¨ng). T֡ chֵc ph֡i, phԒ quӶn, phԒ nang 

4. . . Mẫ  bệ   p ẩm má : mӾu b֓nh phӼm cho x®t nghi֓m huyԒt thanh h֙c 

- BҺm ti°m 10ml vô trùng. 

- TuĨp lӸy m§u c· hoԊc kh¹ng c· chӸt ch֝ng Ľ¹ng (khi c· y°u cӺu cֳa PXN) 

- D©y garo, b¹ng, c֟né 

 êu cầu về mẫu m u: 

+ Mẫ  má   i i   ạ   ấp. 

+ Mẫ  má   i i   ạ   ồi p ụ       14 ngày - 1          k i k  i bệ   . 

+ T    í    ấ  mẫ  má : 3m  - 5ml. 

üL   ý: Việ   ấ  mẫ  má     k ô   bắ  b   ,  ù       xé     iệm       
       ọ   á      p  ơ  ,  ơ  v ,  ơ    x   dự   p  ơ   á   ụ     

4. .3.  ó    ói bệ   p ẩm  

- H֥p nhֽa, th½ng vԀn chuyԜn mӾu c· nԂp an to¨n, gi§ Ľֽng b֓nh phӼm an 

to¨n hoԊc t¼i ni-lon ĽԜ Ľ·ng g·i b֓nh phӼm. 

- B³nh lӴnh bӶo quӶn mӾu c· gel lӴnh, th½ng vԀn chuyԜn mӾu Ľ¼ng quy Ľ֗nh. 

- BŁng gӴc c· tӼm chӸt s§t tr½ng (xֹ lĨ tr¨n, bԂn mӾu b֓nh phӼm) 

4.3. Thông tin trên ống chứa bệnh phẩm 

- Tên NB (hoԊc m« s֝ b֓nh phӼm). 

- Tu֡i. 

- Ngày thu thԀp mӾu, th֩i gian thu thԀp mӾu. 

- LoӴi b֓nh phӼm. 

- C§c th¹ng tin cӺn thiԒt kh§c theo y°u cӺu cֳa ph¸ng x®t nghi֓m. 
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4.4. Phiếu yêu c u xét nghiệm và phiếu điều tra dịch tễ  

ņiԚn ĽӺy Ľֳ th¹ng tin theo mӾu quy Ľ֗nh. 

5    c  ước t ực  iện 

5.1. Mang phương tiện PHCN  

Mang phҼҺng ti֓n PHCN Ľ¼ng quy Ľ֗nh (xem phӺn Sֹ dֱng phҼҺng ti֓n 

PHCN). Ch¼ Ĩ mang khuӼn trang N95 hoԊc N96 v¨ mang 2 l֧p gŁng tay khi lӸy 

b֓nh phӼm.  

5.2. Quy định về lấy bệnh phẩm 

5. .1. Mẫ  bệ   p ẩm 

B֓nh phӼm thu thԀp bԂt bu֥c phӶi lӸy t֝i thiԜu 01 mӾu b֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ 

hӸp, c· thԜ lӸy th°m 01 mӾu m§u khi c· y°u cӺu; c§c loӴi mӾu dҼ֧i Ľ©y: 

- B֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp tr°n (theo thֵ tֽ Ҽu ti°n): 

 D     ỵ  ầ      á  d     ỵ  ầ  . 

 D       á   ọ       á  d     ọ   . 

 Mẫ     á  d    mũi   ả   i bên). 

 D     ử  mũi  ỵ  ầ . 

 D     ú   ọ  . 

- B֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp dҼ֧i: 

   m  k i  ó  ê   ầ   

 D    p       , d      i k í   ả , d    m    p ổi... 

 Tổ   ứ  p ổi, p     ả , p         k i  ó   ỉ      . 

- MӾu m§u: 3-5 ml m§u tǫnh mӴch c· hoԊc kh¹ng c· chӸt ch֝ng Ľ¹ng EDTA. 

HuyԒt thanh hoԊc huyԒt tҼҺng lҼu mӾu theo y°u cӺu cֳa ph¸ng XN (thֽc hi֓n x®t 

nghi֓m theo y°u cӺu). 

5. . . T  i  i m       ập bệ   p ẩm 

Th֩i ĽiԜm thu thԀp b֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp n°n ĽҼ֯c thֽc hi֓n s֧m nhӸt 

sau khi kh֫i ph§t. 

 ảng 4  Th֩i ĽiԜm thu thԀp b֓nh phӼm x®t nghi֓m x§c Ľ֗nh SARS-CoV-2 

 oại  ện  p ẩm   ời  iểm t u t ập t íc   ợp  

B֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp tr°n (ngo§y 

d֗ch tֿ hӺu, d֗ch ngo§y h֙ng, mӾu 

ngo§y d֗ch mȈi (cӶ hai b°n), d֗ch rֹa 

mȈi/tֿ hӺu, d֗ch s¼c h֙ng) 

TӴi ng¨y 0 ĽԒn ng¨y 7 sau khi kh֫i b֓nh 

B֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp dҼ֧i (d֗ch 

phԒ nang, d֗ch n֥i kh² quan, d֗ch 

m¨ng ph֡ié) 

TӴi ng¨y 0 ĽԒn ng¨y 14 sau khi kh֫i 

b֓nh 
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MӾu m§u giai ĽoӴn cӸp 
C½ng th֩i ĽiԜm b֓nh phӼm h¹ hӸp tr°n 

(tӴi ng¨y 0 ĽԒn ng¨y 7 sau khi kh֫i b֓nh) 

MӾu m§u giai ĽoӴn h֟i phֱc 
TӴi ng¨y 14, 28 hoԊc 3 th§ng sau khi 

kh֫i b֓nh 

T֡ chֵc phԒ nang 

 
Trong trҼ֩ng h֯p c· ch֕ Ľ֗nh 

5. .3.  ỹ    ậ   ấ  bệ   p ẩm 

 . D     ỵ  ầ  (mӾu ngo§y d֗ch tֿ hӺu) 

- Y°u cӺu NB ng֟i y°n, mԊt hҺi ngֹa, trԎ nh֛ th³ phӶi c· ngҼ֩i l֧n giֻ. 

- NgҼ֩i lӸy b֓nh phӼm nghi°ng ĽӺu NB ra sau khoӶng 70
o
, tay Ľ֭ ph²a sau c֡ 

NB. 

- Tay kia ĽҼa nhԌ nh¨ng tŁm b¹ng v¨o mȈi, vַa ĽӼy vַa xoay gi¼p tŁm b¹ng Ľi 

d֑ d¨ng v¨o s©u 1 khoӶng bԄng İ Ľ֥ d¨i tַ c§nh mȈi ĽԒn d§i tai c½ng ph²a. 

 ưu ý: nԒu chҼa ĽӴt ĽҼ֯c Ľ֥ s©u nhҼ vԀy m¨ cӶm thӸy c· lֽc cӶn r» th³ r¼t 

tŁm b¹ng ra v¨ thֹ lӸy mȈi b°n kia. Khi cӶm thӸy tŁm b¹ng chӴm v¨o th¨nh sau 

h֙ng mȈi th³ dַng lӴi, xoay tr¸n r֟i tַ tַ r¼t tŁm b¹ng ra. 

- Giֻ tŁm b¹ng tӴi ch֣ lӸy mӾu trong v¸ng 5 gi©y ĽԜ ĽӶm bӶo d֗ch thӸm t֝i Ľa. 

- Tַ tַ xoay v¨ r¼t tŁm b¹ng ra. 

- ņԊt ĽӺu tŁm b¹ng v¨o ֝ng Ľֽng b֓nh phӼm c· chֵa m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn 

v¨ bԎ c§n tŁm b¹ng tӴi ĽiԜm Ľ§nh dӸu ĽԜ c· Ľ֥ d¨i ph½ h֯p v֧i Ľ֥ d¨i cֳa ֝ng 

nghi֓m chֵa m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn.  

- ņ·ng nԂp, xiԒt chԊt, b֙c ngo¨i bԄng giӸy parafin (nԒu 

có). 

BӶo quӶn mӾu trong ĽiԚu ki֓n nhi֓t Ľ֥ 2-8ÁC trҼ֧c khi 

chuyԜn vԚ ph¸ng x®t nghi֓m. NԒu b֓nh phӼm kh¹ng ĽҼ֯c 

vԀn chuyԜn ĽԒn ph¸ng XN trong v¸ng 48 gi֩ kԜ tַ khi lӸy 

mӾu, c§c mӾu b֓nh phӼm phӶi ĽҼ֯c bӶo quӶn trong ©m 70ÁC 

(-70°C). 

 ưu ý: ņ֝i v֧i trԎ nh֛ ĽԊt ng֟i tr°n Ľ½i cֳa 

cha/mԌ, lҼng cֳa trԎ Ľ֝i di֓n v֧i ph²a ngֽc cha mԌ. 

Cha/mԌ cӺn ¹m trԎ giֻ chԊt cҺ thԜ v¨ tay trԎ. Y°u cӺu cha/mԌ ngӶ ĽӺu trԎ ra ph²a sau. 

b. D       á   ọ   (mӾu ngo§y d֗ch h֙ng) 

- Y°u cӺu NB h§ mi֓ng to. 

- D½ng dֱng cֱ Ľ¯ nhԌ nh¨ng lҼ֭i NB. 

- ņҼa tŁm b¹ng v¨o v½ng hӺu h֙ng, miԒt v¨ xoay tr¸n nhԌ 3-4 lӺn tӴi khu vֽc 

2 bên vùng A-mi-Ľan v¨ th¨nh sau h֙ng ĽԜ lӸy ĽҼ֯c d֗ch, tԒ b¨o v½ng h֙ng. 

Hình 20: LӸy d֗ch tֿ hӺu 
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Hình 21: Lấ  d       á   ọ   

- Sau khi lӸy b֓nh phӼm, que tŁm b¹ng ĽҼ֯c chuyԜn v¨o ֝ng chֵa 3ml m¹i 

trҼ֩ng vԀn chuyԜn  ĽԜ bӶo quӶn. LҼu Ĩ, ĽӺu tŁm b¹ng phӶi nԄm ngԀp ho¨n to¨n 

trong m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn, v¨ nԒu que tŁm b¹ng d¨i hҺn ֝ng Ľֽng m¹i trҼ֩ng 

vԀn chuyԜn cӺn bԎ/cԂt c§n tŁm b¹ng cho ph½ h֯p v֧i Ľ֥ d¨i cֳa ֝ng nghi֓m chֵa 

m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn. 

 . Mẫ     á  d    mũi 

- Nghi°ng ĽӺu NB ra sau khoӶng 70 Ľ֥ 

- NhԌ nh¨ng que lӸy mӾu v¨o mȈi s©u khoӶng 2 cm, xoay que lӸy mӾu v¨o 

th¨nh mȈi trong khoӶng 3 gi©y. Xoay miԒt nhiԚu v¸ng v¨o th¨nh mȈi 

- Sau khi lӸy xong 1 b°n mȈi th³ d½ng Ľ¼ng que lӸy mӾu n¨y ĽԒ lӸy mӾu v֧i 

mȈi c¸n lӴi. 

- ņԊt que lӸy mӾu v¨o ֝ng chֵa m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn, bԎ c§n ph½ h֯p v֧i 

Ľ֥ Ľ¨i cua ֝ng, Ľ·ng chԊt nԂp, xiԒt chԊt.  

 

Hình 22: LӸy d֗ch mȈi 

d. D     ử  mũi  ỵ  ầ  

- GԂn ֝ng catheter h¼t v¹ tr½ng v¨o dֱng cֱ h¼t. 

- Nghi°ng ĽӺu NB ra sau khoӶng 70 Ľ֥, nh֛ v¨i gi֙t mu֝i sinh lĨ v¹ tr½ng 

v¨o trong m֣i b°n mȈi. 

- ņҼa ֝ng catheter v¨o mȈi (֝ng n°n v¨o s©u bԄng khoӶng c§ch tַ c§nh mȈi 

ĽԒn d§i tai), bԂt ĽӺu h¼t 1 c§ch nhԌ nh¨ng, tַ tַ lӸy ֝ng catheter ra, vַa lӸy ra vַa 

xoay nhԌ nh¨ng. 

- Cho mӾu v¨o trong ֝ng chֵa m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn 



72 

 

 

Hình 23: LӸy d֗ch rֹa mȈi/tֿ hӺu 

e. D     ú   ọ   

NB ĽҼ֯c s¼c h֙ng v֧i 10 ml dung d֗ch rֹa (nҼ֧c mu֝i sinh lĨ). D֗ch s¼c 

h֙ng ĽҼ֯c thu thԀp v¨o c֝c hoԊc Ľǫa petri v¨ pha lo«ng theo tׁ l֓ 1:2 trong m¹i 

trҼ֩ng bӶo quӶn vi r¼t. 

g. D      i k í   ả  

NB khi Ľang th֫ m§y, Ľ« ĽҼ֯c ĽԊt n֥i kh² quӶn. D½ng 1 ֝ng h¼t d֗ch, ĽԊt theo 

ĽҼ֩ng n֥i kh² quӶn v¨ d½ng bҺm ti°m h¼t d֗ch n֥i kh² quӶn theo ĽҼ֩ng ֝ng Ľ« ĽԊt, 

cho d֗ch n֥i kh² quӶn v¨o ֝ng chֵa m¹i trҼ֩ng bӶo quӶn vi r¼t. 

h. Lấ  mẫ  má        ó  ê   ầ   

Sֹ dֱng bҺm kim ti°m v¹ tr½ng lӸy 3ml-5ml m§u tǫnh mӴch, chuyԜn v¨o tuĨp 

chֵa (c· hoԊc kh¹ng c· chӸt ch֝ng Ľ¹ng EDTA), bӶo quӶn ֫ nhi֓t Ľ֥ 2
0
C-8

0
C 

trong v¸ng 24 gi֩. 

Lưu ý: 

- Ghi r» t°n, tu֡i, Ľ֗a ch֕, cֳa NB loӴi b֓nh phӼm, ng¨y lӸy mӾu tr°n tuĨp 

Ľֽng b֓nh phӼm. 

- C§c loӴi b֓nh phӼm thu thԀp tӴi ĽҼ֩ng h¹ hӸp dҼ֧i (d֗ch n֥i kh² quӶn, phԒ 

nang, m¨ng ph֡i) phӶi ĽҼ֯c ph֝i h֯p v֧i c§c b§c s׃ l©m s¨ng trong qu§ tr³nh thu 

thԀp mӾu b֓nh phӼm. 

5. .4.   ử k  ẩ  dụ    ụ v  k   vự   ấ  mẫ  

- Dֱng cֱ lӸy mӾu, phҼҺng ti֓n PHCN xֹ lĨ nhҼ chӸt thӶi l©y nhi֑m, to¨n b֥ 

trang phֱc bӶo h֥: cho v¨o t¼i ny l¹ng chuy°n dֱng d½ng cho r§c thӶi y tԒ c· khӶ 

nŁng ch֗u ĽҼ֯c nhi֓t Ľ֥ cao, c½ng v֧i c§c dֱng cֱ bӼn (sֹ dֱng gŁng tay v¨ khӼu 

trang m֧i).. Bu֥c chԊt v¨ sӸy Ҽ֧t tӴi nhi֓t Ľ֥ 120
0
C/30 ph¼t trҼ֧c khi loӴi b֛ c½ng 

v֧i r§c thӶi y tԒ kh§c hoԊc c· thԜ Ľ֝t tӴi l¸ r§c b֓nh vi֓n. 

- Khu vֽc lӸy mӾu ĽҼ֯c khֹ khuӼn bԚ mԊt nhҼ bu֟ng c§ch ly.  

- Rֹa tay x¨ ph¸ng v¨ tӼy tr½ng bԄng chloramin 0,1% to¨n b֥ c§c dֱng cֱ v¨ 

khu vֽc lӸy mӾu; ph²ch lӴnh d½ng cho vԀn chuyԜn b֓nh phӼm ĽԒn ph¸ng XN. 

5.3. Quy định về bảo quản bệnh phẩm 

B֓nh phӼm sau khi thu thԀp ĽҼ֯c chuyԜn ĽԒn ph¸ng x®t nghi֓m trong th֩i 

gian ngԂn nhӸt: 

- B֓nh phӼm ĽҼ֯c bӶo quӶn tӴi 2
0
C-8

0
C, v¨ chuyԜn t֧i ph¸ng XN trong th֩i 

gian s֧m nhӸt, ĽӶm bӶo kh¹ng qu§ 48 gi֩ sau khi thu thԀp. 
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- B֓nh phӼm ĽҼ֯c bӶo quӶn ngay tӴi -70
0
C trong trҼ֩ng h֯p th֩i gian dֽ 

kiԒn chuyԜn ĽԒn ph¸ng XN chԀm hҺn 48 gi֩ sau khi thu thԀp. NԒu mӾu Ľang bӶo 

quӶn ֫ -70ÁC th³ khi vԀn chuyԜn t֧i PXN cȈng phӶi giֻ Ľ¹ng bŁng, tr§nh qu§ tr³nh 

Ľ¹ng tan bŁng nhiԚu lӺn, l¨m giӶm chӸt lҼ֯ng cֳa b֓nh phӼm 

- Kh¹ng bӶo quӶn b֓nh phӼm tӴi ngŁn Ľ§ cֳa tֳ lӴnh hoԊc -20
0
C. 

5.4. Quy định về đóng gói bệnh phẩm  

- Tu©n thֳ Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn, th֩i gian, nhi֓t Ľ֥ quy Ľ֗nh.  

- Tr§nh l¨m h֛ng mӾu, mӸt mӾu, v¨ tr§nh l¨m mӾu b֗ nhi֑m tr½ng. 

- Tr§nh nhi֑m giֻa c§c mӾu v֧i nhau, tr§nh phҺi nhi֑m ngҼ֩i v֧i mӾu v¨ 

tr§nh g©y nhi֑m m¹i trҼ֩ng. 

- C§c giӸy t֩ vԚ mӾu (phiԒu y°u cӺu x®t nghi֓m, th¹ng tin vԚ mӾu b֓nh phӼm, 

danh s§ch mӾu b֓nh phӼmé) phӶi ĽҼ֯c cho v¨o t¼i nylon ri°ng v¨ tr§nh tiԒp x¼c 

v֧i b֓nh phӼm. B֓nh phӼm khi vԀn chuyԜn phӶi ĽҼ֯c Ľ·ng g·i theo nguy°n tԂc 3 

l֧p ĽԜ ĽӶm bӶo an to¨n sinh h֙c theo Th¹ng tҼ 40/2018/TT-BYT vԚ quӶn lĨ mӾu 

b֓nh phӼm. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 24: ATSH Ľ·ng g·i nguy°n tԂc 3 l֧p 

5.4.1.  ó    ói bệ   p ẩm    vậ           m xé     iệm             XN 

miễ  d    k i  ó  ê   ầ , hóa  i  ,        ọ    

- L֧p trong c½ng: l֙ chֵa mӾu b֓nh phӼm theo Ľ¼ng quy Ľ֗nh cֳa ph¸ng XN 

cung cӸp. Kh¹ng ĽԜ b֓nh phӼm b֗ tr¨n v«i ra ngo¨i. 

 

Hình 25: ņ·ng g·i b֓nh phӼm (ba l֧p) ĽԜ vԀn chuyԜn trong b֓nh vi֓n  

l¨m x®t nghi֓m thҼ֩ng quy 

Lớp thứ 1 

Lớp thứ 2 

Lớp thứ 3 

Theo 
nguyên 

tắc 3 lớp 
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- L֧p giֻa: gi§ nhֽa, gi§ x֝p, h֥p nhֽa ĽԜ giֻ cho b֓nh phӼm thԆng Ľֵng.  

- L֧p ngo¨i c½ng: h֥p nhֽa cֵng, c· nԂp ĽԀy v¨ quai x§ch, tr°n h֥p phӶi c· 

d§n nh«n nguy hӴi sinh h֙c. 

5.4. .  ó    ói bệ   p ẩm    vậ          i x    m xé     iệm k ẳ        
SARS-CoV-2 

B֓nh phӼm khi vԀn chuyԜn phӶi ĽҼ֯c Ľ·ng g·i k׃ trong 3 l֧p bӶo v֓, theo 

hҼ֧ng dӾn cֳa T֡ chֵc Y tԒ thԒ gi֧i. 

- TuĨp chֵa m¹i trҼ֩ng vԀn chuyԜn: chֵa mӾu trֽc tiԒp. TuĨp nhֽa c· nԂp 

k²n, Ľ·ng nԂp Ľ¼ng c§ch. 

- H֥p nhֽa, hoԊc gi§ Ľֽng: chֵa tuĨp b֓nh phӼm. 

MӾu b֓nh phӼm h¹ hӸp v¨ mӾu m§u cֳa c½ng m֥t NB ĽҼ֯c ĽԜ trong m֥t h֥p 

nhֽa c· nԂp vԊn k²n hoԊc gi§ nhֽa Ľֽng tuĨp b֓nh phӼm. 

- Th½ng vԀn chuyԜn mӾu: chֵa h֥p (hoԊc gi§) Ľֽng mӾu b֓nh phӼm. 

 Th½ng chԂc chԂn, c· nԂp ĽԀy k²n, ĽӶm bӶo kh¹ng v֭. 

 C· khӶ nŁng giֻ nhi֓t (sֹ dֱng b³nh t²ch lӴnh). 

- C§c bҼ֧c Ľ·ng g·i vԀn chuyԜn mӾu b֓nh phӼm. 

 

Hình 26: ņ·ng g·i vԀn chuyԜn mӾu b֓nh phӼm 

 ưu ý: 

- Gֹi k¯m PhiԒu y°u cӺu x®t nghi֓m. 

- B°n ngo¨i th½ng vԀn chuyԜn mӾu c· vԐ c§c logo quy Ľ֗nh cֳa WHO (nh«n 

nguy hӴi sinh h֙c, nh«n Ľ֗nh hҼ֧ng v¨ nh«n tr§nh va ĽԀp) khi vԀn chuyԜn. 
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Hình 27. MӾu nh«n biԜn b§o nguy hӴi sinh h֙c; Ľ֗nh hҼ֧ng; tr§nh va ĽԀp 

          kèm      N            9    1  N - P      3  8   1        í   p    

5.5. Quy định về vận chuyển bệnh phẩm  

- Th¹ng b§o cho ph¸ng x®t nghi֓m ng¨y gֹi v¨ th֩i gian dֽ Ľ֗nh b֓nh phӼm 

sԐ t֧i ph¸ng XN. 

- B֓nh phӼm ĽҼ֯c vԀn chuyԜn t֧i ph¸ng XN bԄng ĽҼ֩ng b֥ hoԊc ĽҼ֩ng 

không c¨ng s֧m c¨ng t֝t. 

- Trong phӴm vi b֓nh vi֓n, vԀn chuyԜn b֓nh phӼm bԄng tay. Kh¹ng sֹ dֱng 

h֓ th֝ng vԀn chuyԜn b֓nh phӼm bԄng kh² n®n. 

- Tuy֓t Ľ֝i tr§nh ĽԜ tuĨp b֓nh phӼm b֗ Ľ֣, v֭ trong qu§ tr³nh vԀn chuyԜn. 

- BӶo ĽӶm tӸt cӶ c§c nh©n vi°n vԀn chuyԜn b֓nh phӼm ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo vԚ thֽc 

h¨nh xֹ lĨ an to¨n v¨ quy tr³nh khֹ nhi֑m sֽ c֝ tr¨n m§u, d֗ch. 

- Tr§nh ĽԜ ֝ng b֓nh phӼm b֗ Ľ֣, v֭ trong qu§ tr³nh vԀn chuyԜn. 

- NԒu mӾu Ľang bӶo quӶn ֫ nhi֓t Ľ֥ 2-8ÁC th³ khi vԀn chuyԜn t֧i PXN cȈng 

bӶo quӶn  2-8°C. 

- NԒu mӾu Ľang bӶo quӶ ֫ -70
0
C th³ khi vԀn chuyԜn t֧i PXN cȈng phӶi giֻ Ľ¹ng 

bang, tr§nh qu§ tr³nh Ľ¹ng tan bŁng nhiԚu lӺn, l¨m giӶm chӸt lҼ֯ng cֳa b֓nh phӼm. 

- B֓nh phӼm cӺn gֹi k¯m v֧i PhiԒu y°u cӺu x®t nghi֓m c· ĽӺy Ľֳ th¹ng tin 

theo quy Ľ֗nh. 

6   iểm tr   gi m s t 

- Khoa KSNK, ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh vԚ an to¨n sinh h֙c, sֹ dֱng phҼҺng ti֓n 

PHCN th¨nh thӴo trong qu§ tr³nh lӸy, bӶo quӶn, Ľ·ng g·i v¨ vԀn chuyԜn, xֹ lĨ v¨ 

l¨m c§c XN li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm COVID-19. 

- Gi§m s§t xֹ lĨ chӸt thӶi y tԒ c· nguy cҺ l©y nhi֑m cao Ľ֝i v֧i dֱng cֱ lӸy 

b֓nh phӼm, dֱng cֱ XN v¨ b֓nh phӼm thַa sau khi l¨m XN. 

- Gi§m s§t xֹ lĨ khu vֽc lӸy b֓nh phӼm, xֹ lĨ v¨ l¨m c§c XN li°n quan ĽԒn 

COVID-19. 

(Xem th°m HҼ֧ng dӾn chӼn Ľo§n, ĽiԚu tr֗ b֓nh vi°m ph֡i cӸp do chֳng vi 

r¼t Corona m֧i (nCoV) ban h¨nh theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 3351/Qņ-BYT ngày 29 tháng 

7 nŁm 2020 cֳa B֥ trҼ֫ng B֥ Y tԒ hҼ֧ng dӾn chӼn Ľo§n v¨ ĽiԚu tr֗ COVID-19 do 

chֳng vi r¼t Corona m֧i (SARS-CoV-2)ò thay thԒ ñHҼ֧ng dӾn chӼn Ľo§n v¨ ĽiԚu 

tr֗ vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp do SARS-CoV-2). 
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  Õ     Ừ         Ễ      -COV-2 

 Ạ                     XÉ      Ệ   

 

1   ục  íc  

- Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh², gi֙t bԂn v¨ qua 

ĽҼ֩ng tiԒp x¼c tַ c§c loӴi b֓nh phӼm v¨ nhֻng ngҼ֩i tiԒp x¼c v֧i NB trong qu§ 

tr³nh l¨m c§c XN b֓nh phӼm cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- TӸt cӶ nh©n vi°n trong ph¸ng XN ĽԚu phӶi thֽc hi֓n Ľ¼ng v¨ nghi°m ngԊt 

quy tr³nh v¨ quy Ľ֗nh khi lӸy mӾu, bӶo quӶn v¨ vԀn chuyԜn mӾu. 

- Tr§nh ph§t t§n ngu֟n b֓nh, bӶo ĽӶm an to¨n cho NVYT v¨ m¹i trҼ֩ng. 

2  Đối tượng  p dụng 

- Nh©n vi°n ph¸ng XN tu©n thֳ nghi°m ngԊt c§c quy Ľ֗nh vԚ an to¨n sinh 

h֙c, phӶi sֹ dֱng th¨nh thӴo phҼҺng ti֓n PHCN. 

- TӸt cӶ b֓nh phӼm cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 c· thԜ 

tַ khoa kh§m b֓nh; cӸp cֵu; truyԚn nhi֑mé hoԊc tַ cҺ s֫ KBCB kh§c chuyԜn ĽԒn. 

3    ương p  p  p dụng 

3.1. Bệnh phẩm 

- B֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp tr°n. 

- B֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp dҼ֧i. 

- B֓nh phӼm m§u, huyԒt thanh 

3.2. Xét nghiệm các ca bệnh nghi ngờ 

- X®t nghi֓m huyԒt h֙c. 

- X®t nghi֓m h·a sinh. 

- X®t nghi֓m vi sinh, ChӼn Ľo§n ph©n bi֓t: 

+ C¼m nԊng. 

+ Vi°m ph֡i kh¹ng ĽiԜn h³nh. 

+ Nhi֑m khuӼn huyԒt g©y suy thԀn v¨ suy h¹ hӸp. 

+ B֓nh tay ch©n mi֓ng thԜ cӸp c· biԒn chֵng suy h¹ hӸp v¨ suy thԀn. 

- C§c x®t nghi֓m thҼ֩ng quy kh§c. 

3.3. Xét nghiệm xác định SARS-CoV-2 

- X®t nghi֓m nhanh t³m kh§ng thԜ trong m§u NB 

- Ph§t hi֓n SARS-CoV-2 bԄng k׃ thuԀt Real-time RT-PCR hoԊc giӶi tr³nh tֽ 

gen thԒ h֓ m֧i. 

4   êu cầu  ảm  ảo  n toàn sin   ọc 
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Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 qua ĽҼ֩ng gi֙t bԂn, ĽҼ֩ng tiԒp x¼c v¨ 

ĽҼ֩ng ph§t t§n kh² dung khi thֽc hi֓n thao t§c tӴo kh² dung l¨ Ҽu ti°n h¨ng ĽӺu 

trong qu§ tr³nh l¨m XN cho ngҼ֩i nghi ng֩ nhi֑m hoԊc nhi֑m SARS-CoV-2. 

4.1. Cơ s  vật chất 

- C§c XN thҼ֩ng quy: An to¨n sinh h֙c cӸp II  

- C§c XN chӼn Ľo§n SARS-CoV-2: An to¨n sinh h֙c cӸp II 

4.2. Trang thiết bị  

- ņӶm bӶo c§c y°u cӺu vԚ trang thiԒt b֗ Ľ֝i v֧i ph¸ng XN An to¨n sinh h֙c 

cӸp II. 

- Tֳ An to¨n sinh h֙c cӸp II Ľ« ĽҼ֯c hi֓u chuӼn, chֵng nhԀn. 

- PhҼҺng ti֓n PHCN:  

+ C§c XN thҼ֩ng quy: PhҼҺng ti֓n PHCN th¹ng thҼ֩ng(quӺn §o, mȈ, k²nh, 

khӼu trang, tӸm che mԊt). 

+ C§c XN chӼn Ľo§n x§c Ľ֗nh SARS-CoV-2: mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n 

PHCN, bao g֟m: B֥ quӺn §o ch֝ng d֗ch ti°u chuӼn cӸp Ľ֥ 3 tr֫ l°n, gŁng tay 

kh¹ng b֥t, khӼu trang N95, k²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt. 

4.3. Nhân viên xét nghiệm 

- Nhân viên phòng XN khi tiԒn h¨nh c§c XN cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo vԚ an to¨n sinh h֙c, c· kinh nghi֓m, th¨nh 

thӴo, N°n b֝ tr² nh©n vi°n chuy°n bi֓t l¨m c§c XN n¨y. 

- Tu©n thֳ nghi°m ngԊt c§c quy Ľ֗nh vԚ an to¨n sinh h֙c, sֹ dֱng phҼҺng 

ti֓n PHCN th¨nh thӴo, Ľ¼ng quy c§ch. 

- Khi thֽc hi֓n XN thҼ֩ng quy: phӶi mԊc phҼҺng ti֓n PHCN th¹ng thҼ֩ng 

nhҼ Ľeo gŁng tay, §o ch֝ng thӸm nҼ֧c, tӸm che mԊt hoԊc k²nh bӶo h֥, khӼu trang.  

- Khi thֽc hi֓n x®t nghi֓m chӼn Ľo§n x§c Ľ֗nh SARS-CoV-2 phӶi mԊc ĽӺy 

Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN, bao g֟m HAI Ľ¹i gŁng, quӺn §o ch֝ng d֗ch, khӼu trang 

chuy°n dֱng (N95), tӸm che mԊt hoԊc k²nh bӶo h֥.  

- Trong khi Ľeo gŁng tay l¨m XN li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm ngҼ֩i nghi ng֩ 

hoԊc ngҼ֩i x§c Ľ֗nh nhi֑m SARS-CoV-2 kh¹ng ĽҼ֯c Ľֱng chӴm l°n b¨n ph²m 

ĽiԚu khiԜn m§y m·c thiԒt b֗, nԂm cֹa, Ľi֓n thoӴi, c¹ng tԂc Ľi֓n... 

- NgҼ֩i thֽc hi֓n c§c XN cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2 kh¹ng ĽҼ֯c mԊc phҼҺng ti֓n PHCN khi ra ngo¨i ph¸ng x®t nghi֓m SARS-

CoV-2. 

- HiԜu ĽҼ֯c nguy cҺ nhi֑m b֓nh, c· khӶ nŁng ph§t hi֓n v¨ Ľ§nh gi§ nguy cҺ 

cho c§ nh©n, c· kiԒn thֵc kiԜm so§t sֵc khoԎ sau khi l¨m nhi֓m vֱ v¨ tֽ xֹ lĨ 

theo Ľ¼ng quy tr³nh khi b֗ phҺi nhi֑m. 

- Tuy֓t Ľ֝i kh¹ng tiԒp x¼c tay trӺn v֧i b֓nh phӼm v¨ dֱng cֱ l¨m XN cho 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 
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- Khi thֽc hi֓n c§c XN li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm cֳa NB dҼҺng t²nh (+) v֧i 

SARS-CoV-2 hay nghi ng֩ cӺn thԀn tr֙ng kh¹ng Ľֱng tay l°n v½ng mԊt, mȈi, 

mi֓ng. 

- C§c bԚ mԊt ph¸ng x®t nghi֓m c· tiԒp x¼c b֓nh phӼm phӶi ĽҼ֯c khֹ khuӼn 

Ľ¼ng quy tr³nh v֓ sinh bԚ mԊt khu nhi֑m SARS-CoV-2 

- C§c b֓nh phӼm, chӸt thӶi tַ b֓nh phӼm cֳa khoa x®t nghi֓m ĽҼ֯c cho v¨o 

th½ng k²n ch֗u nhi֓t bԄng inox v¨ ĽҼ֯c hӸp ti֓t khuӼn trҼ֧c khi vԀn chuyԜn vԚ nҺi 

tԀp trung. TrҼ֩ng h֯p kh¹ng c· n֟i hӸp, phӶi cho v¨o th½ng chӸt thӶi, b֙c bԄng 2 

lӺn t¼i v¨ chuyԜn vԚ nҺi tԀp trung ĽԜ xֹ lĨ nhҼ chӸt thӶi nguy cҺ nhi֑m SARS-

CoV-2.  

5   iểm tr   gi m s t 

Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh an to¨n sinh h֙c khi thֽc hi֓n XN NB nghi 

ng֩ hoԊc nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Gi§m s§t NVYT vi֓c tu©n thֳ nghi°m ngԊt khֹ khuӼn dֱng cֱ v¨ khu vֽc 

lӸy b֓nh phӼm. 

- Giám sát NVYT vi֓c tu©n thֳ nghi°m ngԊt c§c quy Ľ֗nh vԚ an to¨n sinh 

h֙c, sֹ dֱng phҼҺng PHCN th¨nh thӴo trong qu§ tr³nh XN. 

- Gi§m s§t xֹ lĨ dֱng cֱ t§i sֹ dֱng sau khi l¨m XN. 

- Gi§m s§t xֹ lĨ chӸt thӶi y tԒ c· nguy cҺ l©y nhi֑m cao Ľ֝i v֧i b֓nh phӼm 

sau khi làm XN. 

- Gi§m s§t xֹ lĨ m¹i trҼ֩ng bu֟ng x®t nghi֓m nhҼ khu vֽc c§ch ly. 

Lưu ý:  

- Khu vֽc lӸy mӾu phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ nhҼ khu vֽc c§ch ly. 

- Ph¸ng XN ĽӶm bӶo th¹ng kh², kh¹ng thӶi kh² ra nҺi c· nhiԚu ngҼ֩i qua lӴi, 

v¨o h¨nh lang hoԊc c§c ph¸ng kh§c.  

- Các thao t§c x®t nghi֓m c· nguy cҺ tӴo kh² dung, gi֙t bԂn cӺn ĽҼ֯c thֽc 

hi֓n trong tֳ an to¨n sinh h֙c cӸp II nhҼ m֫ nԂp ֝ng nghi֓m chֵa mӾu b֓nh 

phӼm; ph©n chia, pha lo«ng mӾu b֓nh phӼm; tr֥n mӾu (vortex); t§ch chiԒt 

DNA/RNA. 

- Tay Ľi gŁng l¨m XN li°n quan ĽԒn b֓nh phӼm ngҼ֩i b֓nh COVID-19 

kh¹ng ĽҼ֯c Ľֱng chӴm l°n b¨n ph²m ĽiԚu khiԜn m§y m·c thiԒt b֗, nԂm cֹa, Ľi֓n 

thoӴi, c¹ng tԂc Ľi֓n... 

- TӸt cӶ trang phֱc ph¸ng h֥ (gŁng, §o cho¨ng, khӼu trang...) khi c֫i b֛ phӶi 

cu֥n mԊt bӼn (mԊt b°n ngo¨i) v¨o trong ĽԜ hӴn chԒ nguy cҺ ph§t t§n t§c nh©n l©y 

nhi֑m ra c§c vԀt dֱng thu gom, vԀn chuyԜn. 
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- Dֱng cֱ lӸy b֓nh phӼm v¨ b֓nh phӼm cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2 sau khi l¨m xong XN phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ nhҼ chӸt thӶi y tԒ c· 

nguy cҺ l©y nhi֑m cao. 
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  Õ        Ể              Ễ      -CoV-2 

Ở    Ờ   Ê     Ậ        Ạ  

 

1   ục  íc  

- Nh©n vi°n y tԒ, NB tu©n thֳ Ľ¼ng quy Ľ֗nh ph¸ng v¨ kiԜm so§t COVID-19 

֫ NB thԀn nh©n tӴo. 

- Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 cho NVYT và NB tӴi c§c ĽҺn v֗ thԀn 

nh©n tӴo. 

2    ạm vi  p dụng 

- C§c ĽҺn v֗ c· NB thԀn nh©n tӴo. 

- NVYT và NB tӴi c§c ĽҺn v֗ thԀn nh©n tӴo. 

3   guyên tắc c ung 

- NVYT và NB tӴi c§c ĽҺn v֗ thԀn nh©n tӴo cӺn ĽҼ֯c tԀp huӸn/Ľ¨o tӴo vԚ c§c 

bi֓n ph§p ph¸ng v¨ kiԜm so§t SARS-CoV-2.  

- Ph§t hi֓n s֧m, c§ch ly k֗p th֩i NB thԀn nh©n tӴo nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2. 

- B֝ tr² khu vֽc thԀn nh©n tӴo ri°ng cho NB thԀn nh©n tӴo nhi֑m hoԊc nghi 

ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng b֝ tr² ĽҼ֯c khu vֽc ri°ng cӺn 

sԂp xԒp ca l֙c máu riêng cho nhóm NB n¨y v¨o cu֝i ng¨y. 

- Ch֕ Ľ֗nh NVYT/nh·m chŁm s·c ri°ng phֱc vֱ ĽiԚu tr֗ cho NB thԀn nh©n 

tӴo cho nh·m NB nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, tu©n thֳ Ľ¼ng ph¸ng 

ngַa chuӼn v¨ ph¸ng ngַa theo ĽҼ֩ng l©y trong chŁm s·c,  

V¨o bu֡i l֙c máu, NB cӺn Ľeo khӼu trang y tԒ khi ֫ ph¸ng ch֩. Trong ph¸ng 

ch֩ cӺn duy tr³ khoӶng c§ch khoӶng c§ch t֝i thiԜu 1-2m giֻa c§c NB. NԒu ph¸ng 

ch֩ qu§ chԀt. X©y dֽng kԒ hoӴch l֙c m§u theo nh·m hԌn gi֩ ĽԜ giӶm mԀt Ľ֥ NB 

ch֩ Ľ֯i tӴi khu l֙c m§u. 

KhuyԒn kh²ch NB, ngҼ֩i nh¨ NB di chuyԜn bԄng c§c phҼҺng ti֓n c§ nh©n. 

Trong trҼ֩ng h֯p vԀn chuyԜn NB bԄng xe cֳa cҺ s֫ y tԒ, n°n giӶm t֝i Ľa c· thԜ s֝ 

lҼ֯ng NB ĽҼ֯c ĽҼa Ľ·n tr°n c½ng chuyԒn xe. Nh©n vi°n l§i xe v¨ NB Ľeo khӼu 

trang y tԒ v¨ khֹ tr½ng phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn ngay sau m֣i lҼ֯t vԀn chuyԜn v¨ 

hàng ngày.  

4    ương tiện 

- PhҼҺng ti֓n VST: x¨ ph¸ng rֹa tay, dung d֗ch VST chֵa c֟n. 

- PhҼҺng ti֓n PHCN: l¨ c§c phҼҺng ti֓n sֹ dֱng m֥t lӺn (gŁng tay, mȈ giӸy, 

khӼu trang y tԒ, §o cho¨ng, k²nh bӶo h֥, tӴp dԚ). C§c phҼҺng ti֓n n¨y phӶi l¨ loӴi 

kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- PhҼҺng ti֓n thu gom chӸt thӶi: t¼i, th½ng m¨u v¨ng c· k²ch thҼ֧c Ľֳ l֧n ĽԜ 

thu gom c§c phҼҺng ti֓n PHCN sau sֹ dֱng. 
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- PhҼҺng ti֓n v֓ sinh, khֹ khuӼn m¹i trҼ֩ng: KhŁn lau, tӶi lau bԚ mԊt, b³nh 

phun tay hoԊc máy phun tay.  

5   iện p  p tiến  àn  

5.1. Đào tạo nhân viên y tế và người bệnh thận nhân tạo  

- Th֩i ĽiԜm, quy tr³nh VST 

-  Nguy°n tԂc v֓ sinh ĽҼ֩ng h¹ hӸp  

- Ch֕ Ľ֗nh, k׃ thuԀt mang v¨ loӴi b֛ phҼҺng ti֓n PHCN 

5.2. Sàng lọc, phát hiện sớm, cách ly kịp thời nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 

SARS-CoV-2 

- Qua c§c phҼҺng ti֓n th¹ng tin/truyԚn th¹ng, khuyԒn kh²ch NB tֽ kiԜm tra 

nhi֓t Ľ֥ tӴi nh¨ v¨ chֳ Ľ֥ng th¹ng b§o cho nh©n vi°n s¨ng l֙c khi c· tri֓u chֵng 

s֝t hoԊc tri֓u chֵng ĽҼ֩ng h¹ hӸp: s֡ mȈi, Ľau h֙ng, ho, kh· th֫, hoԊc Ľ« c· tiԒp 

x¼c gӺn v֧i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ChuӼn b֗ sԈn s¨ng khӼu trang, giӸy/khŁn lau tay d½ng m֥t lӺn, khŁn lau bԚ 

mԊt tӴi khu vֽc s¨ng l֙c NB ĽԜ cung cӸp cho NB khi cӺn. 

- B֝ tr² nh©n vi°n s¨ng l֙c ngay tӴi c§c cֹa ra/v¨o ĽԜ kiԜm tra nhi֓t Ľ֥ NB, 

hҼ֧ng dӾn NB khai b§o y tԒ theo quy Ľ֗nh m֣i lӺn l֙c m§u. 

- V֧i nhֻng nҺi c· m§y qu®t th©n nhi֓t, h¨ng r¨o k²nh/nhֽa ngŁn c§ch v֧i 

NB, nh©n vi°n s¨ng l֙c duy tr³ ĽҼ֯c khoӶng c§ch v֧i NB ²t nhӸt 2m ch֕ cӺn mang 

khӼu trang kh¹ng cӺn mang c§c trang phֱc PHCN khác. 

- NԒu nh©n vi°n s¨ng l֙c phӶi tiԒp x¼c v֧i NB trong khoӶng c§ch <2m, cӺn 

mang trang phֱc PHCN g֟m khӼu trang y tԒ, §o cho¨ng, k²nh bӶo h֥, gŁng tay. 

- NԒu NB th¹ng b§o c· c· c§c biԜu hi֓n nghi ng֩: hҼ֧ng dӾn c§ch Ľeo khӼu 

trang v¨ loӴi b֛ khӼu trang, b֝ tr² NB ng֟i Ľ֯i tӴi khu vֽc c§ch ly tӴm th֩i tӴi 

khoa, c§ch xa ²t nhӸt 2m v֧i NB khác và NVYT trong khi ch֩ vԀn chuyԜn t֧i 

ph¸ng kh§m s¨ng l֙c 

5.3. Vệ sinh buồng thận nhân tạo 

- L¨m sӴch c§c bԚ mԊt tiԒp x¼c thҼ֩ng xuy°n 2-3 lӺn/ bԄng dung d֗ch c· chֵa 

Clo hoӴt t²nh 0,1%, v֧i bԚ mԊt c· di֓n t²ch nh֛ c· thԜ sֹ dֱng c֟n Ethanol hoԊc 

isopropanol c· n֟ng Ľ֥ 60%-80%. 

- GiԊt ga trӶi giҼ֩ng v¨ c§c Ľ֟ vӶi kh§c sau m֣i ca l֙c m§u. 

- Ch֕ giֻ Ľ֟ ĽӴc v¨ thiԒt b֗ cӺn thiԒt trong bu֟ng. 

- B֟n rֹa tay c· ĽӺy Ľֳ x¨ ph¸ng, khŁn lau d½ng 1 lӺn. 

- Kh¹ng ĽԜ hoa tҼҺi, c©y cӶnh trong bu֟ng b֓nh. 

5.4. Bảo vệ người bệnh thận nhân tạo 

- HҼ֧ng dӾn NB hӴn chԒ tiԒp x¼c gӺn v֧i ngҼ֩i kh§c nhӸt l¨ nhnֻg khu vֽc 

c· nguy cҺ cao Ľ« ĽҼ֯c cӶnh b§o: tֱ tԀp Ľ¹ng ngҼ֩i, khu vֽc k²n b², thông gió 

kém... 
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- HӴn chԒ t֝i Ľa ngҼ֩i ra, v¨o bu֟ng thԀn nh©n tӴo gi«n c§ch v¨ hӴn chԒ thӸp 

nhӸt mԀt Ľ֥ ngҼ֩i tӴi khu vֽc l֙c m§u Ľang hoӴt Ľ֥ng. 

- NVYT, nh©n vi°n phֱc vֱ v¨ ngҼ֩i thŁm NB mang trang phֱc ph¸ng h֥ 

d½ng 1 lӺn: gŁng tay, mԊt nӴ, §o cho¨ng, bao giӺy, mȈ, khӼu trang. 

- Ch֕ nhֻng ngҼ֩i kh֛e mӴnh m֧i ĽҼ֯c v¨o chŁm s·c/ĽiԚu tr֗, thŁm ngҼ֩i 

thԀn nh©n tӴo. 

- Rֹa tay Ľ¼ng c§ch trҼ֧c v¨ sau khi Łn, sau khi sֹ dֱng nh¨ v֓ sinh. 

- NB tԂm hàng ngày. 

- Che mȈi/mi֓ng bԄng khŁn giӸy d½ng 1 lӺn khi ho, hԂt hҺi. 

- Duy tr³ chԒ Ľ֥ Łn u֝ng cho ngҼ֩i suy giӶm mi֑n d֗ch: u֝ng nҼ֧c Ľ·ng chai 

hoԊc nҼ֧c l֙c ĽԊc bi֓t Ľ« ĽҼ֯c thanh tr½ng, b§t ĽȈa v¨ c§c Ľ֟ d½ng Łn u֝ng kh§c 

ĽҼ֯c v֓ sinh bԄng nҼ֧c sӴch, h·a chӸt l¨m sӴch v¨ l¨m kh¹ sau khi rֹa, nԒu c· 

ĽiԚu ki֓n sֹ dֱng c§c Ľ֟ d½ng Łn u֝ng d½ng 1 lӺn. 

6   iểm tr  gi m s t và tr c  n iệm 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy Ľ֗nh n¨y.  

- ņҺn v֗ c· NB thԀn nh©n tӴo: ĽӶm bӶo tu©n thֳ c§c quy Ľ֗nh ph¸ng tӴi khu 

vֽc m³nh quӶn lĨ, ĽӶm bӶo tu©n NB, ngҼ֩i nh¨ NB tu©n thֳ Ľ¼ng quy Ľ֗nh gi«n 

c§ch, giӶm thiԜu t֝i Ľa ngҼ֩i ra v¨o khu vֽc n¨y.  

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p: gi§m s§t thֽc hi֓n, tiԒp nhԀn v¨ b§o c§o xin Ĩ 

kiԒn Ban ch֕ ĽӴo b֓nh vi֓n giӶi quyԒt c§c vҼ֧ng mԂc nӶy sinh trong qu§ tr³nh thֽc 

hi֓n quy Ľ֗nh n¨y. 

- NB, ngҼ֩i nh¨ NB: tu©n thֳ Ľ¼ng quy Ľ֗nh cֳa ĽҺn v֗ Ľang ĽҼ֯c ĽҼ֯c ĽiԚu 

tr֗  vԚ VST, sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN, giֻ trԀt tֽ v֓ sinh b֓nh ph¸ng v¨ gi«n 

cách. 
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PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM KHI THỰC HIỆN THỦ THUẬT, 

PHẪU THUẬT    ỜI    Ễ    ẶC NGHI NGỜ NHIỄM SARS-COV-2 

 

1   ục  íc   yêu cầu  

1.1. Mục đích 

- ņӶm bӶo an toàn cho NB, NVYT và c n֥g Ľn֟g 

- NgŁn ngaַ phát tán tác nhân gây b n֓h SARS-CoV-2 trong quá trình phӾu 

thuԀt, th  ֳthuԀt 

1.2. Yêu c u 

TӸt cӶ NVYT tham gia nhóm phӾu thuԀt phӶi: 

- NhԀn biԒt ĽҼc֯ các yԒu t  ֝nguy cҺ l©y nhim֑ SARS-CoV-2 khi th cֽ hi n֓ 

phӾu thuԀt, th  ֳthuԀt cho ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- Tuân th  ֳĽ¼ng quy tr³nh thcֽ hi n֓ phӾu thuԀt/th  ֳ thuԀt trên ngҼ֩i nhi m֑ 

hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

2  Đối tượng và p ạm vi  p dụng 

2.1. Đối tượng 

- NVYT tham gia quá trình chuӼn b  ֗phӾu thuԀt, phӾu thuԀt và sau phӾu thuԀt. 

- Nhân viên các b  ֥phԀn giám sát, h  ֣tr  ֯có liên quan (nhân viên v  ֓sinh, kh  ֹ

khuӼn d nֱg c ,ֱ Ľ ֟vӶié). 

2.2. Phạm vi 

- Khoa CӸp c uֵ, khoa lâm sàng có NB phӶi phӾu thuԀt nghi ng  ֩hoԊc nhi m֑ 

SARS-CoV-2; bu n֟g cӸp c uֵ b n֓h vi n֓ dã chiԒn; khu cách ly c aֳ c§c cҺ s ֫

KBCB. 

- Khoa PhӾu thuԀt Gây mê h i֟ s cֵ/Khu phӾu thuԀt b n֓h vi n֓ dã chiԒn. 

- Các b  ֥phԀn h  ֣tr  ֯có liên quan: Phòng kԒ hoӴch t n֡g h p֯; trang thiԒt b ;֗ 

ĽiԚu dҼn֭g; b  ֥phԀn v  ֓sinh, thu gom chӸt thӶi và x  ֹlý d nֱg c  ֱphòng m .֡ 

3. Nguyên tắc 

- Ch  ֕áp d nֱg cho nh nֻg trҼn֩g h p֯ phӾu thuԀt cӸp c uֵ hoԊc có trì hoãn khi 

có ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- C§c cҺ s ֫ y tԒ phӶi xây d nֽg c§c quy Ľn֗h, quy tr³nh v¨ hҼn֧g dӾn phӾu 

thuԀt cho ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- TԀp huӸn m i֙ quy Ľn֗h, quy tr³nh Ľ« ĽҼc֯ ban hành cho NVYT tham gia vào 

quá trình phӾu thuԀt nhԄm ĽӶm bӶo an toàn cho nvyt, NB v¨ m¹i trҼn֩g. 

- Cung cӸp ĽӺy Ľֳ phҼҺng tin֓ thiԒt yԒu ĽԜ phӾu thuԀt/ th  ֳ thuԀt cho ngҼ֩i 

nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2: 

+ T֝i Ҽu l¨ ph¸ng m֡ §p lֽc ©m, nԒu kh¹ng c· ph¸ng m֡ §p lֽc ©m c· thԜ sֹ 

dֱng h֓ th֝ng ph¸ng m֡ §p lֽc dҼҺng hoԊc ph¸ng m֡ c· ĽiԚu h¸a cֱc b֥, ĽҼ֯c 

ĽiԚu ch֕nh ph¸ng m֡ sang §p lֽc ©m.  
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+ PhӶi ph©n lu֟ng Ľi cֳa NB, nh·m phӾu thuԀt, vԀn chuyԜn Ľ֟ bӼn sau phӾu 

thuԀt ĽҼ֯c t֝t nhӸt hӴn chԒ ph§t t§n mӺm b֓nh. Trong qu§ tr³nh vԀn chuyԜn NB t֧i 

Ph¸ng thֽc hi֓n phӾu thuԀt, thֳ thuԀt, NB cӺn ĽҼ֯c Ľeo khӼu trang y tԒ; nԒu NB 

c· suy h¹ hӸp v¨ c· b·p b·ng, cӺn phӶi lԂp HEPA Filter v¨o ĽӺu n֝i giֻa b·ng v¨ 

֝ng n֥i kh² quӶn. 

+ Trang phֱc cho phӾu thuԀt vi°n v¨ k²p m֡: MԊc b֥ trang phֱc PHCN trong 

sau Ľ· mԊc b֥ quӺn §o phӾu thuԀt (hoԊc d½ng b֥ Tyvec Ľ« ti֓t khuӼn), bԂt bu֥c 

Ľeo khӼu trang N95 (hoԊc FFP level 2, 3) v¨ Ľeo k²nh bӶo v֓ mԂt. 

+ Xֹ lĨ dֱng cֱ: һu ti°n d½ng c§c dֱng cֱ sֹ dֱng m֥t lӺn v¨ xֹ lĨ dֱng cֱ 

theo Ľ¼ng quy tr³nh hҼ֧ng dӾn cֳa quyԒt Ľ֗nh n¨y. 

+ V֓ sinh ph¸ng m֡. 

+ QuӶn lĨ chӸt thӶi. 

+ LԀp danh s§ch c§c c§n b֥ tham gia ekip thֽc hi֓n k׃ thuԀt ĽԜ Ľ֗nh kȢ theo 

d»i trong th֩i gian 14 ng¨y. 

+ Kh¹ng n°n sֹ dֱng th֫ CPAP hoԊc biPAP Ľ֝i v֧i c§c thֳ thuԀt li°n quan 

ĽԒn g©y m°, h֣ tr֯ h¹ hӸp c· tӴo kh² dung. 

+ Sֹ dֱng d©y m§y th֫, l֙c m§u, thԀn, ĽԊt m§y tӴo nh֗p, c§c dֱng cֱ Ҽu ti°n 

loӴi d½ng 1 lӺn, kh¹ng t§i sֹ dֱng. Sֹ dֱng ֝ng n֥i kh² quӶn h¼t tr°n cuff (Hi-Lo 

EVAC), tr§nh sֹ dֱng loӴi sֹ dֱng c§p quang trַ khi c· ch֕ Ľ֗nh cֱ thԜ. 

4    c  ước t ực  iện 

4.1. Chuẩn bị người bệnh 

- TӴi nҺi tiԒp nhԀn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 c· ch֕ 

Ľ֗nh phӾu thuԀt cӸp cֵu. 

- TӴi khoa l©m s¨ng (trong trҼ֩ng h֯p s¨ng l֙c kh¹ng k׃ b֗ l֙t hoԊc Ľang 

nԄm tӴi khu NB cách ly). 

- Giֻ nguy°n NB tӴi ch֣, ho¨n th¨nh h֟ sҺ, c§c x®t nghi֓m cӺn thiԒt cho h֥i 

chӼn cӸp cֵu v¨ duy֓t phӾu thuԀt. C· thԜ h֥i chӼn trֽc tuyԒn, hӴn chԒ ngҼ֩i tiԒp 

x¼c, phҺi nhi֑m. 

- Trong trҼ֩ng h֯p nԊng c· nguy cҺ c· biԒn chֵng hoԊc tֹ vong, b֓nh vi֓n 

kh¹ng Ľֳ ĽiԚu ki֓n giӶi quyԒt cӺn phӶi kh֫i Ľ֥ng b§o Ľ֥ng Ľ֛ n֥i vi֓n hoԊc li°n 

vi֓n ĽԜ cֵu s֝ng NB v¨ hӴn chԒ nguy cҺ l©y nhi֑m. 

- T֡ chֵc h֥i chӼn tӴi ch֣ (hӴn chԒ NVYT tham gia, ch֕ nhֻng ngҼ֩i cӺn 

thiԒt: khoa GMHS, khoa PhӾu thuԀt, khoa , Ph¸ng KԒ hoӴch T֡ng h֯p, Ban L«nh 

ĽӴo b֓nh vi֓n), trong trҼ֩ng h֯p kh· khŁn c· thԜ h֥i chӼn trֽc tuyԒn. 

- ChuӼn b֗ NB chuyԜn ĽԒn khu vֽc phӾu thuԀt: X®t nghi֓m tiԚn phӾu, nh·m 

m§u , c¹ng thֵc m§u, PT, aPTT, Fibrinogen; c§c XN kh§c sԐ b֡ sung sau. 

- Kh§m tiԚn m°: KiԜm tra bӶng kiԜm Ľ« c· Ľֳ trҼ֧c khi kh§m tiԚn m°; PhiԒu 

kh§m tiԚn m°; Nh«n t°n cֳa NB v¨ thֽc hi֓n theo c§c t³nh hu֝ng sau: 
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 T֝i cӸp cֵu: Kh§m ngay tӴi ph¸ng m֡ sau khi Ľ« mԊc phҼҺng tin֓ PHCN. 

Y°u cӺu x®t nghi m֓ t֝i thiԜu, hӴn chԒ thŁm d¸ kh§c nԒu kh¹ng thԀt sֽ cӸp thiԒt.  

 NԒu bԂt buc֥ phӶi c· thŁm d¸ kh§c: C©n nhԂc l֯i/hӴi cֳa vic֓ thŁm d¸ v¨ 

chԀm m֡, nԒu vӾn phӶi thŁm d¸: һu ti°n tӴi ph¸ng m֡ nԒu c· thԜ. HӴn chԒ di 

chuyԜn NB.  

 CӸp cֵu c· tr³ ho«n: Kh§m tӴi nҺi ra ch֕ Ľ֗nh m֡, trong ph¸ng c§ch ly, mԊc 

phҼҺng tin֓ PHCN.  

 Sau khi kh§m BSGM, b§o ph¸ng m֡ ĽԜ chuӼn b֗ sԈn s¨ng nh©n lֽc v¨ 
trang thiԒt b֗.  

- Báo trҼ֧c cho nhân viên phòng m֡ chuӼn b֗, nh©n vi°n ph¸ng m֡ Ľ·n v¨ 

chuyԜn NB l°n ph¸ng m֡:  

+ L°n kԒ hoӴch trҼ֧c vԚ ĽҼ֩ng vԀn chuyԜn NB l°n ph¸ng m֡ v¨ ĽҼ֩ng 

chuyԜn vԚ bn֓h ph¸ng sau m֡.  

+ NgҼ֩i b n֓h Ľeo khӼu trang y tԒ, Ľi֥ mȈ y tԒ, nԄm giҼ֩ng, c§ng hoԊc ng֟i 

xe lŁn, kh¹ng n·i chuyn֓ khi di chuyԜn. NԒu NB suy hô hӸp cӺn bóp bóng loӴi an 

toàn tránh aerosol (có phin HEPA l c֙ khí thӶi ra), nԒu c· ĽԊt n i֥ khí quӶn cӺn lԂp 

HEPA Filter v¨o ĽӺu n i֝ gi aֻ bóng và n֝g n i֥ khí quӶn. 

+ Nh©n vi°n y tԒ: TrҼ֧c khi di chuyԜn, th¹ng b§o cho ph¸ng m֡ sԈn s¨ng. 

MԊc b  ֥PPE, di chuyԜn NB ĽԒn ph¸ng m֡ theo l֝i Ľi Ľ« x§c Ľ֗nh trҼ֧c. HӴn chԒ 

t֝i Ľa sֹ dֱng thang m§y. NԒu s  ֹd nֱg phӶi lau kh  ֹkhuӼn ngay sau Ľ·. 

+ Nhanh ch·ng b¨n giao, ĽiԚn bӶng kiԜm an to¨n phӾu thuԀt v¨ ĽҼa thԆng v¨o 

ph¸ng m֡, kh¹ng qua ph¸ng trung gian. 

4.2. Tại phòng mổ 

- Nh·m phӾu thuԀt tԀp trung Ľֳ: 

+ Thֽc hi֓n VST theo quy trình VST ngoӴi khoa. 

+ MԊc Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN ph¸ng ch֝ng d֗ch cӸp Ľ֥ 3, 4.  

+ VST phӾu thuԀt bԄng dung d֗ch VST ngoӴi khoa c· chֵa c֟n. 

+ Khi v¨o ph¸ng m֡ mԊc b֥ §o cho¨ng phӾu thuԀt v¹ khuӼn (c· k²nh hoԊc 

tӸm che mԊt). 

+ ņeo 2 gŁng (xem th°m phӺn HҼ֧ng dӾn sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN). 

- ThiԒt lԀp ph¸ng m֡ cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

+ Ph¸ng m֡ n°n ĽԜ cu֝i d«y hoԊc khu vֽc kh¹ng/²t Ӷnh hҼ֫ng ĽԒn c§c khu 

vֽc l©n cԀn v¨ c· thԜ c¹ lԀp khi cӺn. 

+ CӺn b֝ tr² bu֟ng/khu vֽc Ľ֓m nҺi ĽԜ b֛ quӺn §o v¨ phҼҺng ti֓n PHCN sau 

khi Ľ« sֹ dֱng. 

+ ņi 1 chiԚu: CӺn b֡ sung n֥i dung quy Ľ֗nh vԚ khu vֽc Ľ֓m ֫ ph¸ng m֡ 

d¨nh cho m֡ NB SARS-CoV-2. 
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+ CӺn ĽԜ biԜn b§o b°n ngo¨i v¨ trҼc֧ c aֳ phòng m  ֡(ņang phӾu thuԀt NB 

COVID-19). 

+ ChuӼn b  ֗Ľֳ phҼҺng tin֓, máy móc, vԀt tҼ ti°u hao (bao, th½ng Ľnֽg chӸt 

thӶi, Ľ ֟vӶi, d nֱg c  ֱcó ghi biԜu tҼn֯g nguy hӴi lây nhi m֑). 

+ NԒu phòng m  ֡áp l cֽ dҼҺng hoԊc máy lӴnh c cֱ b ,֥ cӺn tԂt máy và kh i֫ 

Ľ֥ng h  ֓th n֝g hút khí thӶi và x  ֹlý khí thӶi trong su t֝ th i֩ gian có phӾu thuԀt. 

- VԀn h¨nh ph¸ng m֡: 

+  HӴn chԒ t֝i Ľa ngҼ֩i v¨o ph¸ng m֡: b§c s׃ gây mê; phӾu thuԀt viên; phֱ 

m ;֡ nh©n vi°n dֱng cֱ; 01 nhân l cֽ chӴy ngo¨i. Nh©n lֽc tŁng th°m t½y t³nh 

hu֝ng. N°n ch֙n b§c sǫ v¨ nhֻng nh©n lֽc c· kinh nghim֓ nhӸt ph¸ng m֡ thֽc 

hi n֓ ca n¨y. Kh¹ng thay ngҼ֩i trong su֝t cuc֥ m֡ trַ khi bԂt buc֥ 

+ HӴn chԒ t֝i Ľa m֫ cֹa ph¸ng m֡ trong khi m֡. Vic֓ li°n lӴc trong - ngo¨i 

ph¸ng m֡ n°n qua b ֥Ľ¨m, Ľi֓n thoӴi, ra hiu֓...  

4.3. Khi phẫu thuật 

- Nhóm phӾu thuԀt sau khi mang phҼҺng tin֓ PHCN, kiԜm tra lӴi NB m t֥ lӺn 

n aֻ xem Ľ« ĽӶm bӶo an toàn khi phӾu thuԀt chҼa, 

- Nhân viên gây mê: 

+ һu ti°n g©y t° v½ng, nԒu ĽҼc֯. Trong trҼn֩g h p֯ phӶi gây mê nên s  ֹd nֱg 

k׃ thuԀt ĽԊt n i֥ khí quӶn an toàn tránh phát tán SARS-CoV-2.  

+ Kh¹ng khuyԒn c§o g©y t° v½ng cho NB c· dӸu hi u֓ thiԒu ¹ xy. 

+ NԒu c· ch֕ Ľ֗nh, vic֓ g©y t° v½ng l¨m nhҼ b³nh thҼ֩ng v֧i trang thiԒt b֗ 

bӶo h ֥cho nh©n vi°n v¨ NB nhҼ tr°n v¨ l¨ mt֥ b§c sǫ g©y m° c· kinh nghim֓ nhӸt 

thֽc hin֓. 

+ Cho NB mang khӼu trang trong su t֝ quá trình phӾu thuԀt. 

+ Trong trҼn֩g h p֯ phӶi gây mê cӺn chuӼn b֗ m§y g©y m°:  

V ņԊt filter l֙c tӴi ĽҼ֩ng th֫ v¨o v¨ trҼ֧c van th֫ ra cֳa m§y th֫ (xem h³nh 
ph²a dҼ֧i), t֝i Ҽu l¨ quӶ l֙c HEPA, nԒu kh¹ng c· th³ quӶ l֙c Safe star 80 (v² dֱ 

MP01785) hoԊc Safe star 55 (v² dֱ MP01790) cȈng chӸp nhԀn ĽҼ֯c.  

V NԒu c· m§y Ľo PetCO2: һu ti°n loӴi main-stream, lԂp cuvette Ľo CO2 

sau phin l֙c (theo chiԚu d¸ng th֫ ra)  

V NԒu l¨ loӴi PetCO2 side-stream: ņҼ֩ng dӾn mӾu kh² th֫ ra phӶi lԂp sau 

phin l֙c.  

  ú ý:   i k ởi mê và  ặt   Q:  

- Cho dֽ trֻ ¹ xy v֧i lҼu lҼ֯ng 10L/ph¼t qua mask, n·i v֧i NB tr§nh ho nԒu 

c· thԜ: 

+ Ćp dֱng quy tr³nh ĽԊt NKQ nhanh, gi«n cҺ Suxamethonium 2mg/kg trַ 

ch֝ng Cņ. 

+ Ch֕ ĽԊt NKQ sau khi Ľ« chԂc chԂn mӸt ho¨n to¨n phӶn xӴ ho. 
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+ һu ti°n ĽԊt NKQ bԄng camera, mԊt ngҼ֩i ĽԊt NKQ xa mi n֓g NB t֝i Ľa, 

giӶm thiԜu nguy cҺ l©y nhi֑m 

+ Kh¹ng ĽԊt NKQ bԄng ֝ng soi mԚm v֧i g©y t° tӴi ch֣ trַ khi bԂt bu c֥  

- NԒu NB tֱt SpO2 sau khi ngַng th֫, buc֥ phӶi th¹ng kh² qua mask: 

+ PhӶi ĽӶm bӶo giֻ mask k²n, th¹ng kh² v֧i VT thӸp hoԊc b·p b·ng VT thӸp, 

tr§nh ĽԜ kh² th֫ ra cֳa NB tho§t ra ph¸ng 

+ Kh¹ng ĽԊt mask thanh quӶn, kh¹ng th֫ m§y kiԜu kh¹ng x©m nhԀp (NIV) 

trַ khi c· ch֕ Ľ֗nh bԂt buc֥ PhӶi bҺm c֧p (cuff) k²n trҼ֧c khi cho th֫ m§y §p lֽc 

dҼҺng.  

 

- Khi tho§t m° v¨ r¼t NKQ: HӴn chԒ t֝i Ľa ĽԜ NB ho, bԂn c§c gi֙t d֗ch tiԒt ra 

xung quanh. ņeo khӼu trang phӾu thuԀt cho NB sau r¼t.  

4.4. Sau phẫu thuật  

- Kh¹ng theo d»i tӴi ph¸ng h֡i t֕nh, ĽԜ NB tiԒp t cֱ nԄm trong phòng m  ֡ĽԒn 

khi t n֕h sԐ th¹ng b§o cho nҺi sԐ tiԒp nhԀn hԀu phӾu ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩

nhi m֑ SARS-CoV-2 (hoԊc phòng cách ly sau phӾu thuԀt) chuӼn b֗. 

- Khi chuyԜn: NB Ľeo khӼu trang phӾu thuԀt, nh©n vi°n mԊc PPE, Ľi theo l֝i 

Ľi Ľ« x§c Ľ֗nh. 

- Ti°n lҼ֯ng phӶi vԚ HSTC và th֫ m§y: Th¹ng b§o cho khoa HSTC; ChuyԜn 

ngay vԚ khu v cֽ HSTC d¨nh cho NB COVID th֫ m§y. Th°m thu֝c ngֳ, gi«n cҺ 

trҼ֧c khi chuyԜn. Trong qu§ tr³nh chuyԜn NB, hӴn chԒ t֝i Ľa vic֓ th§o m§y th֫. 

NԒu phӶi b·p b·ng: B·p v֧i VT thӸp v¨ nhԌ nh¨ng tr§nh ĽԜ NB ho, ch֝ng m§y. 

- Ti°n lҼ֯ng r¼t NKQ tӴi khoa HSTC, cӺn th¹ng b§o HSTC. Tt֝ nhӸt r¼t 

NKQ v¨ theo d»i tӴi ph¸ng m ֡v¨ theo d»i tӴi ph¸ng m ֡cho ĽԒn khi n֡. 

- Nh©n vi°n nh·m phӾu thuԀt: mԊc PPE tu©n thֳ nghi°m ngԊt quy tr³nh c֫i 

PPE, Ľ©y l¨ kh©u g©y l©y nhi֑m cao nhӸt. 

+ C i֫ b  ֥phӾu thuԀt ngay trong phòng m  ֡cho vào thùng ch aֵ Ľ֟ vӶi bӼn. 

+ C i֫ b  ֥PPE tӴi khu v cֽ Ľ֓m b  ֛v¨o th½ng Ľnֽg chӸt thӶi lây nhi m֑ chuyԜn 

ra ngoài v¨ ĽԒn nhà ch aֵ chӸt thӶi lây nhi m֑ an toàn. 

+ Luôn VST trҼc֧ và sau khi tiԒp xúc v i֧ NB, d nֱg c  ֱv¨ sau khi th§o gŁng 

v֧i dֱng d֗ch s§t khuӼn, sau Ľ· m֧i c֫i phҼҺng tin֓ PHCN (xem th°m HҼn֧g dӾn 

mang và tháo b  ֛phҼҺng tin֓ PHCN). 
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+ Ngay sau c֫i b  ֛phҼҺng tin֓ PHCN tuy t֓ Ľ֝i kh¹ng chӴm tay v¨o bӸt cֵ v½ng 

cҺ thԜ n¨o, bӸt cֵ vԀt g³ cho ĽԒn khi rֹa tay k׃ bԄng x¨ ph¸ng/dung d֗ch s§t tr½ng. 

- ChӸt thӶi, Ľ ֟vӶi li°n quan sau phӾu thuԀt phӶi cho v¨o t¼i nhֽa m¨u v¨ng, 

Ľ·ng k²n, B֙c lӴi bԄng t¼i nhֽa v¨ng thֵ 2, Ľ·ng k²n Ľem Ľi xֹ lĨ, trҼc֧ khi mang 

ra kh i֛ khu v cֽ bu n֟g phӾu thuԀt phun hóa chӸt kh  ֹkhuӼn ngoài bao (Clo hoӴt 

n n֟g Ľ ֥0,1%). 

- D nֱg c  ֱsau phӾu thuԀt ĽҼc֯ cho v¨o th½ng k²n Ľem ra khu vcֽ x  ֹlý d nֱg 

c  ֱban ĽӺu x  ֹlĨ theo quy Ľn֗h, sau Ľ· b ֛vào thùng th  ֵ2 có dán biԜu tҼn֯g dֱng 

cֱ ֫ NB COVID-19, và vԀn chuyԜn ngay xu n֝g ĽҺn v ֗kh  ֹkhuӼn ti t֓ khuӼn tԀp 

trung, trҼc֧ khi ra kh i֛ khu v cֽ phòng m  ֡cân phun kh  ֹkhuӼn bên ngoài thùng và 

g i֙ Ľin֓ báo trҼ֧c b  ֥phԀn KKTK tԀp trung, ĽԜ b  ֥phԀn tiԒp nhԀn và b  ֝trí x  ֹlý 

an toàn. 

- V  ֓ sinh và kh  ֹ khuӼn ngay lԀp tֵc, bun֟g phӾu thuԀt, khu v cֽ kԒ cԀn, 

nhֻng l֝i Ľi m¨ bn֓h nh©n vַa di chuyԜn qua theo quy tr³nh v ֓sinh phòng m  ֡cֳa 

b n֓h vi n֓. 

- Phun kh  ֹkhuӼn các bԚ mԊt ngay lԀp tֵc ph¸ng m֡ vi֧ dung d c֗h có ch aֵ 

clo hoӴt tính 0,1% hoԊc hydrogen peroxid 2%, Ľ·ng c aֹ ĽԜ ít nhӸt 1 gi ,֩ sau Ľ· 

m  ֫c aֹ, lau sӴch hóa chӸt t n֟ Ľ֙ng m i֧ Ľem s ֹd nֱg lӴi ĽҼc֯). 

- V  ֓sinh, lau kh  ֹkhuӼn nhֻng trang thiԒt b֗ Ľ« sֹ dֱng cho NB (bao g֟m 

Ľ¯n ĽԊt NKQ, mandrine, mask, m§y th֫ v¨ d©y m§y th֫, monitoring, xy lanh 

Ľi֓n...) v i֧ dung d c֗h Clo hoӴt tính 0,1% hoԊc c n֟ 70 Ľ.֥ 

- Thay d©y h¼t kh² theo d»i PetCO2, thay c§c filter l֙c tr°n ĽҼ֩ng th֫. 

4.5. Hồ sơ phẫu thuật 

Không mang h  ֟sҺ bn֓h án giӸy c aֳ NB vào phòng m  ֡vi c֓ ra y l n֓h, ghi 

chép b n֓h §n ĽҼc֯ th cֽ hi n֓ nhҼ Ľi֝ v i֧ khu v cֽ cách ly. 

- Nên s  ֹdung b n֓h §n Ľin֓ t  ֹhoԊc thiԒt b  ֗Ľi֓n t  ֹĽԜ ghi nhԀn các thông tin 

trong cu c֥ m  ֡và kԒt n i֝ v i֧ b°n ngo¨i ĽԜ trao Ľi֡ thông tin, h i֥ chӼn, ghi chép 

thông tin ĽiԚu tr ,֗ chŁm s·c… ví dụ máy tính bảng, giấy nháp, bảng vi  …). 

- TҼ֩ng trình phӾu thuԀt: t t֝ nhӸt th cֽ hi n֓ trên b n֓h §n Ľin֓ t  ֹhoԊc phӺn 

mԚm có kԒt n i֝ trong và ngoài khu phӾu thuԀt ngay sau m .֡ 

- NԒu phӶi dùng các h  ֟sҺ giӸy: sau khi hoàn thành ca m ,֡ nhân viên ch pֱ 

hình toàn b  ֥các file giӸy Ľ« s ֹd nֱg trong phòng m ,֡ cԂt nh  ֛các file giӸy, b  ֛vào 

thùng rác lây nhi m֑. 

- Khi Ľ« ra ngo¨i ph¸ng m,֡ nhân viên sao chép lӴi thông tin trên h  ֟sҺ b n֓h 

án hoԊc cԀp nhԀt vào máy tính và tӶi lên b n֓h §n Ľin֓ t ,ֹ in các file thông tin, ký 

tên và kԌp vào h  ֟sҺ theo quy Ľn֗h. 

- ņ֝ i v i֧ phiԒu thu c֝: 

+ Th cֽ hi n֓ nhҼ tr°n.  

+ ņ֟ng th i֩, b§c sǫ g©y m° hi֟ s cֵ v¨ ĽiԚu dҼn֭g h i֟ t n֕h kiԜm tra ghi lӴi 

phiԒu thu c֝ nhҼ h³nh chpֱ, theo quy trình. 
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- ņi֓n thoӴi ĽҼc֯ ĽԜ trong bao nilon (trҼc֧ khi mang vào phòng m )֡, sau m  ֡

kh  ֹkhuӼn Ľin֓ thoӴi ch pֱ h³nh theo hҼn֧g dӾn (HPH-SOP-MED-ICC-017). 

Chú ý  ối với kíp p ẫu t uật: 

- Sau khi c i֫ b  ֛ toàn b  ֥phҼҺng tin֓ PHCN theo Ľ¼ng hҼn֧g dӾn, ĽԒn khu 

v cֽ phòng tԂm nhân viên: tԂm nҼc֧ nóng, súc mi n֓g, thay quӺn áo m i֧. 

- Nh©n vi°n ngҼng l¨m vic֓ phӺn gi  ֩còn lӴi c aֳ tua tr cֽ. 

- Khi NB có kԒt quӶ XN SARS-COV-2: 

+ NԒu (+): c§ch ly theo hҼn֧g dӾn c aֳ cҺ quan QuӶn lý d c֗h b n֓h. 

+ NԒu (-): tiԒp t cֱ th cֽ hi n֓ các công vi c֓ thҼn֩g ngày. 

- LԀp danh sách nhóm phӾu thuԀt, hàng ngày theo dõi nhi t֓ Ľ ֥và ghi nhԀn 

các dӸu hi u֓ khi phӾu thuԀt viên ho, s t֝, Ľau hn֙g trong vòng 14 ngày. 

5   iểm tr   gi m s t 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼn֭g, TrҼn֫g khoa v¨ ņiԚu dҼn֭g trҼn֫g các 

khoa liên quan có nhi m֓ v  ֱhuӸn luy n֓, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľc֝ vi c֓ th cֽ 

hi n֓ nghiêm ngԊt vi c֓ tuân th  ֳquy Ľn֗h, hҼn֧g dӾn và quy trình phӾu thuԀt ngҼ֩i 

nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-CoV-2. 

- Gi§m s§t h¨ng ng¨y sֽ tu©n th  ֳc aֳ NVYT vԚ th cֽ hi n֓ quy trình tiԒp nhԀn, 

chuӼn b  ֗NB phӾu thuԀt, vԀn chuyԜn NB, mang phҼҺng tin֓ PHCN, v  ֓sinh môi 

trҼ֩ng, x  ֹlý chӸt thӶi, Ľ ֟vӶi trong phòng m  ֡và th cֽ hi n֓ an toàn cho nhóm phӾu 

thuԀt ngҼ֩i nhi m֑ hoԊc nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-COV-2. 

- KԒt quӶ giám sát cӺn phӶn h֟i ngay cho ngҼi֩ ĽҼc֯ gi§m s§t v¨ b§o c§o cho 

l«nh ĽӴo khoa, l«nh ĽӴo b n֓h vi n֓. 
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XỬ  Ý            Ờ     Ễ    Ặ         Ờ    Ễ      -CoV-2 

 

1   ục  íc  

- NVYT xֹ lĨ Ľ¼ng v¨ nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh khi xֹ lĨ thi h¨i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 cho NVYT v¨ ngҼ֩i nh¨ NB, ngҼ֩i 

tham dֽ tang l֑ v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

2    ạm vi  p dụng 

- Khoa GiӶi phӾu b֓nh, nh¨ ĽӴi thԜ v¨ c§c khoa l©m s¨ng c· ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 tֹ vong. 

- NVYT v¨ ngҼ֩i nh¨ NB trֽc tiԒp c· tiԒp x¼c v֧i thi h¨i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc 

nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

3   guyên tắc c ung 

- Ćp dֱng tri֓t ĽԜ c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa chuӼn v¨ ph¸ng ngַa c§ch ly 

theo ĽҼ֩ng tiԒp x¼c v¨ gi֙t bԂn khi vԀn chuyԜn, xֹ lĨ thi hài. 

- Ch֕ NVYT c· nhi֓m vֱ, ngҼ֩i nh¨ NB Ľ« ĽҼ֯c hҼ֧ng dӾn quy tr³nh ph¸ng 

ngַa v¨ ĽҼ֯c trang b֗ ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN ph½ h֯p m֧i ĽҼ֯c tham gia xֹ lĨ 

thi h¨i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ņӶm bӶo kh¹ng ph§t t§n mӺm b֓nh trong qu§ tr³nh xֹ lĨ, vԀn chuyԜn, h֛a 

t§ng v¨ mai t§ng thi h¨i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ChuyԜn NB c§ch ly kh§c trong bu֟ng b֓nh (nԒu c·) sang bu֟ng c§ch ly 

kh§c trҼ֧c khi thֽc hi֓n xֹ lĨ thi h¨i. 

- Thi h¨i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽҼ֯c h֛a 

t§ng, ch֕ mai t§ng trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng thֽc hi֓n ĽҼ֯c vi֓c h֛a t§ng. 

- Thi h¨i phӶi ĽҼ֯c kh©m li֓m c¨ng s֧m c¨ng t֝t v¨ h֛a t§ng hoԊc mai t§ng 

trong v¸ng 24 gi֩ kԜ tַ khi tֹ vong. 

- TӸt cӶ c§c chӸt thӶi ph§t sinh trong qu§ tr³nh xֹ lĨ, vԀn chuyԜn, h֛a t§ng 

hoԊc mai t§ng thi h¨i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽҼ֯c 

xֹ lĨ nhҼ chӸt thӶi l©y nhi֑m. 

4    ương tiện 

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

- Xe, c§ng vԀn chuyԜn thi h¨i phӶi ĽҼ֯c v֓ sinh khֹ khuӼn ngay sau m֣i lӺn 

sֹ dֱng. 

- T¼i chuy°n dֱng Ľֽng thi hài, trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· th³ phӶi c· t¼i nilon 

kh¹ng thӸm nҼ֧c c· kh·a k®o, bӶo ĽӶm Ľ֥ bԚn cҺ h֙c, k²ch thҼ֧c ph½ h֯p v¨ ga 

giҼ֩ng sֹ dֱng m֥t lӺn. 
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- Bu֟ng lӴnh bӶo quӶn thi h¨i hoԊc bu֟ng giֻ thi h¨i ĽҼ֯c trang b֗ phҼҺng 

ti֓n rֹa tay, hóa chӸt khֹ khuӼn bԚ mԊt, s¨n nh¨ v¨ c§c phҼҺng ti֓n v֓ sinh khֹ 

khuӼn bԚ mԊt. 

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

TӴi khoa l©m s¨ng c· ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 và tӴi 

nh¨ ĽӴi thԜ cӺn lu¹n c· sԈn c§c phҼҺng ti֓n cho ph¸ng ngַa l©y nhi֑m, g֟m: 

- PhҼҺng ti֓n VST: x¨ ph¸ng rֹa tay, dung d֗ch VST chֵa c֟n. 

- PhҼҺng ti֓n PHCN: l¨ c§c phҼҺng ti֓n sֹ dֱng m֥t lӺn (gŁng tay, mȈ giӸy, 

khӼu trang y tԒ, §o cho¨ng, k²nh bӶo h֥, tӴp dԚ). C§c phҼҺng ti֓n n¨y phӶi l¨ loӴi 

kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- PhҼҺng ti֓n thu gom chӸt thӶi: t¼i, th½ng m¨u v¨ng c· k²ch thҼ֧c Ľֳ l֧n ĽԜ 

thu gom c§c phҼҺng ti֓n PHCN sau sֹ dֱng. 

- H·a chӸt khֹ khuӼn: dung d֗ch c· Clo hoӴt t²nh 0,1%. 

- PhҼҺng ti֓n v֓ sinh, khֹ khuӼn m¹i trҼ֩ng: KhŁn lau, tӶi lau bԚ mԊt, b³nh 

phun tay hoԊc máy phun tay.  

5   iện p  p tiến  àn  

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

Ngay khi c· ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 tֹ vong, NVYT 

trֽc tiԒp ĽiԚu tr֗, chŁm s·c NB cӺn thֽc hi֓n c§c n֥i dung sau: 

- Kh¹ng b֝ tr² NB kh§c (kԜ cӶ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2) trong bu֟ng b֓nh Ľang c· thi h¨i. TrҼ֩ng h֯p trong bu֟ng b֓nh c· NB 

kh§c th³ phӶi chuyԜn ngay NB Ľ· sang bu֟ng b֓nh kh§c. 

- G֙i Ľi֓n thoӴi th¹ng b§o v¨ viԒt giӸy y°u cӺu nh¨ ĽӴi thԜ cֹ nh©n vi°n 

chuyԜn thi hài vԚ nh¨ ĽӴi thԜ. 

- Nghiêm cӸm ngҼ֩i kh¹ng c· nhi֓m vֱ v¨ ngҼ֩i nh¨ NB v¨o bu֟ng b֓nh.  

- GiӶi th²ch cho ngҼ֩i nh¨ NB vԚ nguy cҺ l©y nhi֑m v¨ hҼ֧ng dӾn h֙ c§c quy 

Ľ֗nh v¨ bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y nhi֑m cӺn §p dֱng khi tiԒp x¼c v֧i thi hài và 

trong qu§ tr³nh kh©m li֓m, thŁm viԒng. 

- Tuy֓t Ľ֝i kh¹ng mang bӸt cֵ vԀt dֱng g³ ra kh֛i bu֟ng b֓nh khi bu֟ng 

b֓nh chҼa ĽҼ֯c phun khֹ khuӼn lӺn cu֝i. 

- Trong khi ch֩ nh©n vi°n ĽӴi thԜ ĽԒn lӸy xác, nhân vi°n khoa ph¸ng che phֳ 

thi hài bԄng ga trӶi giҼ֩ng, lau bԚ mԊt to¨n b֥ khu vֽc NB nԄm bԄng dung d֗ch 

Clo hoӴt t²nh 0,1%. 

- Nh©n vi°n nh¨ ĽӴi thԜ mԊc ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN khi thֽc hi֓n xֹ lĨ thi 

h¨i. Chi tiԒt phҼҺng ti֓n PHCN cho nh©n vi°n xֹ lĨ thi h¨i tӴi Phֱ lֱc 3.  

- TiԒn h¨nh c¹ lԀp thi hài theo c§c bҼ֧c sau:   
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 B֙c k²n thi hài bԄng t¼i Ľֽng thi h¨i, sֹ dֱng vԀt li֓u ch֝ng thӸm l·t b°n 

trong nԒu c· nguy cҺ thӸm d֗ch tiԒt ra ngo¨i.  

 Phun khֹ khuӼn b°n ngo¨i l֧p t¼i thֵ nhӸt bԄng dung d֗ch h·a chӸt khֹ 

tr½ng c· Clo hoӴt t²nh 0,1%. Thֽc hi֓n tҼҺng tֽ v֧i l֧p t¼i Ľֽng thi hài thֵ hai. 

T¼i Ľֽng thi hài phӶi bԄng vԀt li֓u ch֝ng thӸm, kh¹ng trong su֝t, chԂc chԂn, 

kh¹ng d֑ b֗ bֱc/thֳng, th¨nh t¼i c· Ľ֥ d¨y Ó 150ɛm; Kh·a k®o phӶi k²n v¨ chԂc 

chԂn. 

 TrҼ֩ng h֯p kh¹ng c· t¼i Ľֽng thi hài, b֙c k²n thi hài bԄng 02 l֧p vӶi 

cotton d¨y, sau Ľ· b֙c k²n thi hài bԄng 02 l֧p ni-lon. Phun khֹ khuӼn b°n ngo¨i 

l֧p ni-lon thֵ nhӸt bԄng dung d֗ch h·a chӸt khֹ tr½ng c· Clo hoӴt t²nh 0,1%. Thֽc 

hi֓n tҼҺng tֽ v֧i l֧p ni-lon thֵ hai. 

 Sau khi Ľ·ng k²n t¼i Ľֽng thi hài, sֹ dֱng thԎ hoԊc miԒng d§n c· biԜu tҼ֯ng 

nguy hӴi sinh h֙c (theo quy Ľ֗nh tӴi Th¹ng tҼ 02/2009/TT- BYT ng¨y 26/5/2009 cֳa 

B֥ Y tԒ hҼ֧ng dӾn v֓ sinh trong hoӴt Ľ֥ng mai t§ng v¨ hoӶ t§ng) ֫ b°n ngo¨i t¼i. 

 TrӶi m֥t chiԒc vӶi trӶi giҼ֩ng sӴch l°n xe ch֫ thi hài, ĽԊt thi hài lên trên 

tӸm vӶi sӴch, Ľi t֧i gӺn cֹa bu֟ng b֓nh v¨ th§o b֛ phҼҺng ti֓n PHCN (ĽԜ Ľ֟ th§o 

b֛ ֫ ph²a trong bu֟ng b֓nh), khֹ khuӼn tay v¨ ra ngo¨i bu֟ng b֓nh. 

 Nh©n vi°n nh¨ ĽӴi thԜ mang Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN tiԒp nhԀn thi h¨i b°n 

ngo¨i bu֟ng b֓nh, vԀn chuyԜn thi hài vԚ nh¨ ĽӴi thԜ. 

- Khֹ khuӼn lӴi to¨n b֥ bu֟ng b֓nh, h¨nh lang sau khi xֹ lĨ. 

- Trong su֝t th֩i gian kԜ tַ khi NB tֹ vong t֧i khi mang thi hài ra kh֛i 

bu֟ng b֓nh, NVYT tӴi khoa c· NB tֹ vong cӺn gi§m s§t nhԂc nh֫ tӸt cӶ Ľ֝i tҼ֯ng 

v¨o bu֟ng b֓nh phӶi thֽc hi֓n Ľ¼ng quy Ľ֗nh vԚ c§ch ly ph¸ng ngַa l©y nhi֑m. 

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

- NVYT trong su֝t qu§ tr³nh vԀn chuyԜn thi hài phӶi mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng 

ti֓n PHCN (khӼu trang ngoӴi khoa, gŁng tay, §o cho¨ng giӸy, mȈ, ֳng). Chi tiԒt 

phҼҺng ti֓n PHCN cho nh©n vi°n xֹ lĨ thi h¨i tӴi Phֱ lֱc 3.  

- VԀn chuyԜn thi hài theo ĽҼ֩ng c§ch ly v¨ phӶi phun khֹ khuӼn ngay sau Ľ·; 

NԒu vԀn chuyԜn bԄng thang m§y th³ kh¹ng cho ngҼ֩i kh§c Ľi c½ng, trong trҼ֩ng 

h֯p ngҼ֩i nh¨ NB y°u cӺu Ľi c½ng th³ phӶi mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN. HӴn 

chԒ vԀn chuyԜn thi hài qua nҺi Ľ¹ng ngҼ֩i.  

- Ngay sau khi ĽҼa thi hài v¨o ph¸ng lҼu giֻ, nh©n vi°n nh¨ ĽӴi thԜ vԀn 

chuyԜn thi hài phӶi tiԒn h¨nh phun khֹ khuӼn xe vԀn chuyԜn thi hài bԄng dung 

d֗ch khֹ khuӼn c· Clo hoӴt t²nh 0,1% ĽԜ trong v¸ng 30 ph¼t, sau Ľ· th§o b֛ 

phҼҺng ti֓n PHCN theo Ľ¼ng tr³nh tֽ, thӶi b֛ c§c phҼҺng ti֓n n¨y v¨o t¼i nilon 

m¨u v¨ng, rֹa sӴch tay v¨ v֓ sinh c§ nh©n trҼ֧c khi thֽc hi֓n c§c nhi֓m vֱ kh§c. 

5.3. Khâm liệm thi hài   

Qu§ tr³nh kh©m li֓m tu©n theo quy tr³nh ĽԊc bi֓t Ľ֝i v֧i b֓nh d֗ch nguy hiԜm: 

- Thֽc hi֓n kh©m li֓m c¨ng s֧m c¨ng t֝t. 
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- Kh©m li֓m thi hài phӶi ĽҼ֯c thֽc hi֓n tӴi nh¨ tang l֑ b֓nh vi֓n. HӴn chԒ t֝i 

Ľa s֝ ngҼ֩i tham gia kh©m li֓m. 

- NgҼ֩i trֽc tiԒp tham gia kh©m li֓m phӶi mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN 

(khӼu trang ngoӴi khoa, gŁng tay, §o cho¨ng giӸy, mȈ, ֳng). VST bԄng dung d֗ch 

chֵa c֟n v¨ rֹa sӴch tay bԄng x¨ ph¸ng. 

- Tuy֓t Ľ֝i kh¹ng ĽԜ ngҼ֩i nh¨ NB thŁm viԒng thi hài trong su֝t th֩i gian 

lҼu giֻ cho t֧i khi kh©m li֓m xong. 

- Quy tr³nh kh©m li֓m thi hài: 

 L·t m֥t tӸm vӶi ni-lon l֧n Ľֳ ĽԜ bao b֙c thi hài dҼ֧i Ľ§y quan t¨i. 

 G·i k²n thi h¨i bԄng tӸm vӶi ni-lon Ľ« l·t ph²a dҼ֧i. 

 ņ·ng k²n quan t¨i. KiԜm tra v¨ d§n k²n c§c ke h֫ cֳa quan t¨i (nԒu c·) 

bԄng bŁng d²nh kh¹ng thӸm nҼ֧c. 

- Nhân viên nhà tang l֑ thֽc hi֓n phun khֹ khuӼn to¨n b֥ bԚ mԊt bu֟ng 

kh©m li֓m v¨ bԚ mԊt quan t¨i bԄng dung d֗ch khֹ khuӼn c· Clo hoӴt t²nh 0,1%. 

 Th§o c§c phҼҺng ti֓n PHCN (khӼu trang ngoӴi khoa, gŁng tay, §o cho¨ng 

giӸy, mȈ, ֳng) v¨ thӶi b֛ v¨o t¼i nilon m¨u v¨ng. 

 VST bԄng dung d֗ch chֵa c֟n v¨ rֹa sӴch tay bԄng x¨ ph¸ng. 

 TԂm v֓ sinh th©n thԜ trҼ֧c khi thֽc hi֓n c§c nhi֓m vֱ kh§c. 

5.4. Vận chuyển thi hài 

- Th¹ng b§o trҼ֧c cho Trung t©m kiԜm so§t b֓nh tԀt cֳa t֕nh, thành ph֝ 

(CDC) nҺi sԐ chuyԜn thi hài t֧i. 

- Ho¨n tӸt h֟ sҺ chuyԜn thi hài theo y°u cӺu cӺu cֳa cҺ quan YTDP. 

- VԀn chuyԜn thi hài thԆng t֧i nҺi h֛a t§ng hoԊc nҺi ch¹n (trong trҼ֩ng h֯p 

tӴi t֕nh/th¨nh nҺi chuyԜn thi hài t֧i kh¹ng c· nҺi h֛a t§ng) theo kԒ hoӴch Ľ« th֝ng 

nhӸt v֧i Trung t©m kiԜm so§t b֓nh tԀt ĽӴi phҼҺng. ChuyԜn thi h¨i bԄng xe ¹ t¹ 

chuy°n dֱng thԆng t֧i nҺi hoӶ t§ng hoԊc nҺi ch¹n. NgҼ֩i nh¨ NB kh¹ng ĽҼ֯c l°n 

xe chuyԜn thi h¨i.  

- Nh©n vi°n l§i xe chuyԜn thi h¨i phӶi mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN. 

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

CoV-2  

- HӴn chԒ ngҼ֩i v¨o viԒng. NgҼ֩i v¨o viԒng phӶi mang khӼu trang, kh¹ng 

Ľֱng chӴm v¨o quan t¨i v¨ VST bԄng dung d֗ch c· chֵa c֟n sau khi viԒng. 

- Thi h¨i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn ĽҼ֯c h֛a t§ng 

hoԊc ch¹n c¨ng s֧m c¨ng t֝t, kh¹ng ĽԜ qu§ 24 gi֩ kԜ tַ khi tֹ vong. 

- Ngay sau khi vԀn chuyԜn quan t¨i t֧i nҺi h֛a t§ng, mai t§ng phӶi khֹ 

khuӼn to¨n b֥ bԚ mԊt phҼҺng ti֓n ch֫ quan t¨i bԄng dung d֗ch khֹ khuӼn Ľ« ĽҼ֯c 

B֥ Y tԒ cӸp chֵng nhԀn ĽŁng kĨ lҼu h¨nh. 
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- TrҼ֩ng h֯p c· nhu cӺu vԀn chuyԜn thi h¨i, h¨i c֝t qua bi°n gi֧i thֽc hi֓n 

theo quy Ľ֗nh tӴi Ngh֗ Ľ֗nh s֝ 89/2018/Nņ-CP ng¨y 25/6/2018 cֳa Ch²nh phֳ quy 

Ľ֗nh chi tiԒt thi h¨nh m֥t s֝ ĽiԚu cֳa LuԀt Ph¸ng, ch֝ng b֓nh truyԚn nhi֑m vԚ 

kiԜm d֗ch y tԒ bi°n gi֧i. 

6   iểm tr  gi m s t và tr c  n iệm 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hin֓ nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh xֹ lĨ thi h¨i ngҼ֩i nghi ng֩ nhi֑m hoԊc 

nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ņҺn v֗ c· NB tֹ vong: ĽӶm bӶo tu©n thֳ c§c quy Ľ֗nh ph¸ng ch֝ng l©y 

nhi֑m tӴi khu vֽc m³nh quӶn lĨ.  

- Nh¨ tang l֑ (hoԊc khoa GiӶi phӾu b֓nh) : thֽc hi֓n nhԀn thi h¨i, vԀn chuyԜn 

thi hài xu֝ng nh¨ ĽӴi thԜ, kh©m li֓m thi hài v¨ t֡ chֵc thŁm viԒng, xֹ lĨ thi h¨i 

theo quy Ľ֗nh. 

- ņҺn v֗ vԀn chuyԜn: b֝ tr² xe vԀn chuyԜn thi hài v¨ thֽc hi֓n c§c quy Ľ֗nh 

trong qu§ tr³nh vԀn chuyԜn thi h¨i t֧i nҺi h֛a t§ng (hoԊc nghǫa trang). ChuӼn b֗ sԈn 

m֥t cҺ s֝ phҼҺng ti֓n PHCN ĽԜ nhҼ֯ng lӴi cho ngҼ֩i nh¨ NB sֹ dֱng khi cӺn. 

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p: gi§m s§t thֽc hi֓n, tiԒp nhԀn v¨ b§o c§o xin Ĩ 

kiԒn Ban ch֕ ĽӴo b֓nh vi֓n giӶi quyԒt c§c vҼ֧ng mԂc nӶy sinh trong qu§ tr³nh thֽc 

hi֓n quy Ľ֗nh n¨y. 

- LԀp danh s§ch tӸt cӶ NVYT, ngҼ֩i nh¨é c· tham gia xֹ lĨ v¨ kh©m li֓m 

thi hài ĽԜ b§o c§o v¨ theo d»i trong 14 ng¨y theo quy Ľ֗nh Ľ֟ng th֩i hҼ֧ng dӾn h֙ 

c§c tri֓u chֵng cӺn ph§t hi֓n, b§o c§o v¨ Ľi kh§m. 
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NgҼ֩i nh¨ v¨ kh§ch thŁm l¨ Ľ֝i tҼ֯ng c· nguy cҺ b֗ l©y nhi֑m v¨ ph§t t§n 

ngu֟n l©y ra c֥ng Ľ֟ng cao. TӸt cӶ c§c cҺ s֫ y tԒ phӶi x©y dֽng t¨i li֓u huӸn 

luy֓n, gi§o dֱc v¨ tuy°n truyԚn cho h֙ vԚ vi֓c tu©n thֳ c§c bi֓n ph§p nhԄm ngŁn 

ngַa l©y nhi֑m bao g֟m hӴn chԒ t֝i Ľa thŁm nu¹i v¨ phӶi cung cӸp phҼҺng ti֓n 

PHCN cho c§c Ľ֝i tҼ֯ng n¨y. 

1   ục  íc  

- Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m cho kh§ch thŁm, ngҼ֩i nh¨ NB khi phӶi tiԒp x¼c v֧i 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- HuӸn luy֓n, gi§o dֱc v¨ tuy°n truyԚn c§c bi֓n ph§p ph¸ng v¨ kiԜm so§t lây 

nhi֑m khi ĽԒn kh§m v¨ chŁm s·c NB trong mùa d֗ch. 

- BӶo ĽӶm an to¨n cho c֥ng Ľ֟ng, tr§nh l©y lan SARS-CoV-2 tr°n di֓n r֥ng. 

2   guyên tắc t ực  iện 

- Tuy֓t Ľ֝i kh¹ng ĽԜ ngҼ֩i nhà và kh§ch thŁm tiԒp x¼c gӺn v֧i ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m Ľang c§ch ly ĽiԚu tr֗, theo d»i tӴi cҺ s֫ KBCB. 

- Kh¹ng cho kh§ch thŁm tӴi khu vֽc c§ch ly khi Ľang thֽc hi֓n c§c thֳ thuԀt 

c· thԜ tӴo kh² dung, c§c hӴt vŁng bԂn gӺn ĽԜ ph¸ng l©y nhi֑m nguy hiԜm. 

- HӴn chԒ t֝i Ľa vi֓c thŁm cֳa kh§ch t֧i khu vֽc c§ch ly ĽԚ ph¸ng l©y lan 

d֗ch b֓nh ra c֥ng Ľ֟ng. 

- Trong trҼ֩ng h֯p bԂt bu֥c phӶi c· thŁm, tiԒp x¼c v֧i NB tӸt cӶ kh§ch thŁm 

cӺn tu©n thֳ nguy°n tԂc ph¸ng ngַa tӴi khu c§ch ly. Kh§ch thŁm ĽҼ֯c hҼ֧ng dӾn 

biԒt c§ch mang, th§o b֛ phҼҺng ti֓n PHCN trҼ֧c khi ĽԒn khu vֽc c§ch ly thŁm. 

- Khi ĽҼ֯c ph®p thŁm, kh¹ng cho kh§ch thŁm tiԒp x¼c gӺn v֧i NB (trong 

phӴm vi 2 m®t). 

- Nhֻng b¨ mԌ khi nghi ng֩ nhi֑m hoԊc Ľ« x§c Ľ֗nh nhi֑m SARS-CoV-2 

Ľang cho con b¼ phӶi c§ch ly con tr§nh l©y lan v¨ kh¹ng cho trԎ d½ng sֻa mԌ cho 

ĽԒn khi c· ch֕ Ľ֗nh cֳa b§c sǫ ĽiԚu tr֗. 

Khi ra kh֛i khu vֽc c§ch ly sau khi thŁm viԒng phӶi tu©n thֳ quy tr³nh loӴi b֛ 

phҼҺng ti֓n PHCN v¨ VST Ľ¼ng quy Ľ֗nh trҼ֧c khi r֩i kh֛i khu c§ch ly. Cung 

cӸp ĽӺy Ľֳ th¹ng tin c§ nh©n v¨ giֻ li°n lӴc thҼ֩ng xuy°n v֧i cҺ quan y tԒ theo 

hҼ֧ng dӾn ĽԜ theo d»i phҺi nhi֑m sau tiԒp x¼c. 

- CӺn c· NVYT Ľi k¯m v¨ hҼ֧ng dӾn kh§ch thŁm tu©n thֳ nghi°m ngԊt v¨ 

ghi t°n lӴi ĽԜ tiԒp tֱc theo d»i. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng:  
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TӸt cӶ kh§ch thŁm, ngҼ֩i nh¨ NB, NVYT c· tiԒp x¼c gӺn v֧i NB tӴi m֙i th֩i 

ĽiԜm c§ch ly v¨ m֙i c§c khu vֽc c§ch ly NB (tַ nҺi sԂp xԒp NB nghi ng֩, nhi֑m 

v¨ ĽiԚu tr֗ NB nԊng) 

4    ực  iện 

4.1. Trước khi vào buồng cách ly 

- NgҼ֩i nh¨ NB v¨ kh§ch thŁm trҼ֧c khi v¨o khu vֽc c§ch ly phӶi ĽҼ֯c 

hҼ֧ng dӾn c§ch sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN, c§ch mang v¨ c֫i b֛ phҼҺng ti֓n 

PHCN Ľ¼ng quy Ľ֗nh, ĽԊc bi֓t lҼu Ĩ v֧i nhֻng phҼҺng ti֓n PHCN ph¸ng ngַa 

l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng h¹ hӸp (mang v¨ th§o b֛ khӼu trang y tԒ, khӼu trang N95). 

- NVYT phӶi c· mԊt tӴi khu vֽc bu֟ng Ľ֓m ĽԜ hҼ֧ng dӾn kh§ch thŁm thֽc 

hi֓n Ľ¼ng c§c bҼ֧c mang v¨ loӴi b֛ phҼҺng ti֓n PHCN v¨ gi§m s§t h¨nh Ľ֥ng cֳa 

khách thŁm. 

- NVYT kiԜm tra tu©n thֳ Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn v¨ hiԜu r» c§c y°u cӺu ph¸ng ngַa 

l©y nhi֑m m֧i ĽҼ֯c cho ph®p v¨o khu c§ch ly thŁm. 

4.2. Trong phòng cách ly 

- TӸt cӶ kh§ch thŁm phӶi tu©n thֳ Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn v¨ gi§m s§t cֳa NVYT tӴi 

khu cách ly bao g֟m: 

+ Kh¹ng mang thֵc Łn, Ľ֟ vԀt tַ b°n ngo¨i v¨o khu c§ch ly.  

+ Kh¹ng ĽҼ֯c tuȢ ti֓n Ľֱng chӴm ĽԒn tӸt cӶ vԀt dֱng trong khu c§ch ly,  

+ Kh¹ng tiԒp x¼c gӺn v¨ trֽc tiԒp v֧i NB (¹m h¹n, bԂt tay). 

+ Giֻ khoӶng c§ch t֝i thiԜu 2 m®t so v֧i ngҼ֩i b֓nh. 

+ TӴi khu vֽc Ľang ĽiԚu tr֗ NB nԊng c· l¨m thֳ thuԀt x©m lӸn, kh¹ng ĽҼ֯c 

v¨o thŁm, ch֕ Ľֵng khu vֽc bu֟ng Ľ֓m hoԊc b°n ngo¨i bu֟ng c§ch ly theo d»i qua 

k²nh hoԊc camera (nԒu v³ lĨ do chuy°n m¹n v¨ t³nh cӶm) 

4.3. Ra khỏi phòng cách ly 

- Th§o b֛ trang phֱc ph¸ng h֥ theo hҼ֧ng dӾn cֳa NVYT ngay tӴi v½ng Ľ֓m 

và VST tӴi khu c§ch ly v¨ trҼ֧c khi ra kh֛i khu c§ch ly. 

- Kh¹ng mang theo bӸt cֵ vԀt dֱng, trang phֱc PHCN tӴi khu c§ch ly sau khi 

sֹ dֱng ĽԒn nҺi kh§c. 

- LԀp danh s§ch nhֻng ngҼ֩i c· tiԒp x¼c gӺn v֧i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-COV-2 v¨ th¹ng b§o v֧i cҺ quan y tԒ dֽ ph¸ng Ľ֗a phҼҺng ĽԜ theo 

d»i t³nh h³nh sֵc kh֛e v¨ xֹ lĨ theo quy Ľ֗nh. 

- TҼ vӸn cho ngҼ֩i nh¨ v¨ kh§ch thŁm chֳ Ľ֥ng khai b§o ĽӺy Ľֳ c§c th¹ng 

tin c§ nh©n li°n quan ĽԜ theo d»i v¨ tֽ theo d»i c§c tri֓u chֵng sau khi r֩i kh֛i 

khu c§ch ly trong v¸ng 14 ng¨y. Khi c· biԜu hi֓n bӸt thҼ֩ng vԚ sֵc khoԎ phӶi ĽԒn 

ngay cҺ quan y tԒ gӺn nhӸt b§o c§o ĽԜ ĽҼ֯c tҼ vӸn. 

- KiԜm tra gi§m s§t: Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu 

dҼ֭ng trҼ֫ng c§c khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ 

Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh tham gia v¨o qu§ tr³nh 
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chŁm s·c NB hoԊc thŁm ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 bao g֟m 

gi§m s§t vi֓c NVYT c· huӸn luy֓n, hҼ֧ng dӾn, gi§m s§t ngҼ֩i nh¨, kh§ch thŁm 

hay không. 
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  Õ     Ừ         Ễ      -COV-2 Ở        Ê       

 

NVYT l¨ Ľ֝i tҼ֯ng c· nguy cҺ cao b֗ l©y nhi֑m SARS-CoV-2 trong quá 

tr³nh chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ NB v¨ thֽc hi֓n c§c d֗ch vֱ kh§c trong cҺ s֫ kh§m b֓nh, 

chֻa b֓nh. M֙i cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh cӺn x©y dֽng v¨ triԜn khai c§c bi֓n 

ph§p ph¸ng ngַa ph½ h֯p v֧i nguy cҺ l©y nhi֑m SARS-CoV-2  theo tַng khu 

vֽc, tַng Ľ֝i tҼ֯ng NVYT nhԄm ĽӶm bӶo kh¹ng ĽԜ xӶy ra l©y nhi֑m ֫ NVYT. 

1   ục  íc   

- ņӶm bӶo an to¨n cho NVYT v¨ gia Ľ³nh h֙. 

- ņӶm bӶo ngu֟n nh©n lֽc cho c¹ng t§c ph¸ng ch֝ng d֗ch n·i ri°ng v¨ c¹ng 

t§c kh§m chֻa b֓nh n·i chung. 

2   guyên tắc t ực  iện 

BӶo v֓ NVYT kh֛i c§c m֝i nguy hӴi b֫i c§c yԒu t֝ vԀt lĨ v¨ sinh h֙c trong 

qu§ tr³nh chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2: 

- ņӶm bӶo vi֓c thֽc hi֓n c§c ti°u chuӼn t֝i vԚ an to¨n trong chŁm s·c NB, 

ph¸ng ngַa v¨  trong tӸt cӶ c§c cҺ s֫ chŁm s·c sֵc kh֛e trong to¨n h֓ th֝ng y tԒ. 

- ņӶm bӶo lu¹n trang b֗ sԈn s¨ng phҼҺng ti֓n PHCN (PPE), li°n quan ĽԒn vai 

tr¸ v¨ nhi֓m vֱ ĽҼ֯c thֽc hi֓n, v֧i s֝ lҼ֯ng th²ch h֯p v¨ ph½ h֯p v¨ chӸt lҼ֯ng 

chӸp nhԀn ĽҼ֯c. ņӶm bӶo dֽ trֻ ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN tӴi c§c khu vֽc ph¸ng 

Ľ֓m (lu¹n Ľֳ cho c§c khu vֽc chŁm s·c NB, khu cách ly, làm x®t nghi֓m,é). 

ņӶm bӶo Ľ¨o tӴo ĽӺy Ľֳ vԚ vi֓c sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN th²ch h֯p v¨ c§c bi֓n 

ph§p ph¸ng ngַa an to¨n. 

- ņӶm bӶo ĽӺy Ľֳ c§c d֗ch vֱ chŁm s·c m¹i trҼ֩ng nhҼ nҼ֧c, v֓ sinh, khֹ 

trùng và thông khí ĽӺy Ľֳ v¨ an to¨n tӴi tӸt cӶ c§c cҺ s֫ y tԒ. 

- ņӶm bӶo ti°m chֳng cho tӸt cӶ c§c NVYT c· nguy cҺ l©y nhi֑m c§c b֓nh 

truyԚn nhi֑m c· nguy cҺ g©y d֗ch v¨ tֹ vong cao c· thԜ ph¸ng ngַa bԄng vԂc-xin, 

bao g֟m cӶ Vi°m gan B v¨ c¼m theo m½a, ph½ h֯p v֧i ch²nh s§ch ti°m chֳng 

qu֝c gia v¨ trong b֝i cӶnh ֵng ph· khӼn cӸp, Ҽu ti°n cho NVYT tiԒp cԀn v֧i c§c 

vԂc-xin m֧i ĽҼ֯c cӸp ph®p v¨ sԈn c·. 

- Cung cӸp ĽӺy Ľֳ c§c ngu֟n lֽc ĽԜ ngŁn ngַa NVYT b֗ thҼҺng v¨ tiԒp x¼c 

c· hӴi v֧i h·a chӸt v¨ bֵc xӴ; cung cӸp thiԒt b֗ v¨ ĽiԜm l¨m vi֓c hoӴt Ľ֥ng ĽҼ֯c 

thiԒt kԒ ti֓n l֯i ĽԜ giӶm thiԜu chӸn thҼҺng cҺ xҼҺng v¨ t® ng«. 

- Trong c§c cҺ s֫ y tԒ thֽc hi֓n ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c nhԄm ph§t hi֓n s֧m, 

c§ch ly k֗p th֩i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, hӴn chԒ nguy cҺ 

l©y nhi֑m cho NVYT v¨ NB.   

- ņ§nh gi§ nguy cҺ, ph§t hi֓n v¨ c§ch ly k֗p th֩i NVYT nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2. 

- TԀp huӸn cho m֙i NVYT vԚ c§ch khai b§o y tԒ, c§ch nhԀn biԒt nguy cҺ v¨ 

c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y nhi֑m COVID-19, c§c biԜu hi֓n l©m s¨ng b֓nh v¨ 
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c§c quy Ľ֗nh li°n quan t֧i chӼn Ľo§n, c§ch ly k֗p th֩i NVYT nhi֑m hoԊc nghi ng֩ 

nhi֑m SARS-CoV-2. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng  

- NVYT trֽc tiԒp khám, chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2. 

- NVYT gi§n tiԒp chŁm s·c NB, bao g֟m NVYT thֽc hi֓n c§c d֗ch vֱ li°n 

quan kh§c trong cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh. 

4   ội dung t ực  iện 

4.1. Tổ chức phân luồng, sàng lọc, cách ly kịp thời người nhiễm hoặc nghi 

ngờ nhiễm SARS-CoV-2 

Vi֓c ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c, c§ch ly k֗p th֩i ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2 gi¼p kiԜm so§t ngu֟n l©y nhi֑m trong cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh, 

Ľ֟ng th֩i gi¼p NVYT nhԀn biԒt Ľ¼ng nguy cҺ l©y nhi֑m ĽԜ §p dֱng c§c bi֓n ph§p 

ph¸ng ngַa ph½ h֯p. 

- NB c· nguy cҺ mԂc SARS-CoV-2 cao (NB c· tri֓u chֵng l©m s¨ng v¨/hoԊc 

NB c· yԒu t֝ d֗ch t֑) cӺn ĽҼ֯c ph©n lu֟ng, s¨ng l֙c ngay tַ khi t֧i cҺ s֫ kh§m 

b֓nh, chֻa b֓nh. 

- NB mԂc/nghi mԂc hoԊc trong th֩i gian ch֩ chӼn Ľo§n COVID-19 cӺn ĽҼ֯c 

c§ch ly tӴi khu vֽc s¨ng l֙c, tӴi bu֟ng c§ch ly cֳa c§c khoa l©m s¨ng hoԊc tӴi khu 

vֽc c§ch ly tԀp trung cֳa cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh. 

4.2. Phòng ngừa phơi nhiễm SARS-CoV-2 

4. .1. P          p ơi   iễm SARS-CoV-  k i   ự   i p   ăm  ó      i 

  iễm,    i   iễm SARS-CoV-2 

N֥i dung n¨y §p dֱng tӴi khu vֽc tiԒp Ľ·n, s¨ng l֙c, c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 g֟m: 

- Luôn mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN khi tiԒp Ľ·n, s¨ng l֙c v¨ chŁm s·c 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Lu¹n sֹ dֱng c§c phҼҺng ti֓n PHCN theo Ľ¼ng quy tr³nh trong su֝t th֩i 

gian tiԒp x¼c, chŁm s·c NB, bao g֟m quy tr³nh mang v¨ th§o b֛ phҼҺng ti֓n 

PHCN, thay phҼҺng ti֓n PHCN khi cӺn thiԒt. 

- Lu¹n tu©n thֳ Ľ¼ng c§c th֩i ĽiԜm VST.  

- Lau khֹ khuӼn c§c bԚ mԊt thҼ֩ng xuy°n c· tiԒp x¼c b¨n tay t֝i thiԜu 3 

lӺn/ng¨y. 

4. . . P          p ơi   iễm SARS-CoV-  k i  ấ  bệ   p ẩm  ỵ  ầ  v  k i 

  ự   iệ   á    ự         ăm  ó   ó  ạ  k í d          i   iễm,    i   iễm 

SARS-CoV-2 

N֥i dung n¨y §p dֱng tӴi khu vֽc lӸy b֓nh phӼm tֿ hӺu v¨ khu c§ch ly ngҼ֩i 

nhi֑m, nghi nhi֑m SARS-CoV-2 thu֥c ĽҺn v֗ H֟i sֵc cӸp cֵu, g֟m: 
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- NVYT cӺn ĽҼ֯c huӸn luy֓n th¨nh thֱc c§ch lӸy mӾu an toàn và 

- Lu¹n mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN (b֥ ch֝ng d֗ch cӸp Ľ֥ 4 bao g֟m 

khӼu trang N95, K²nh bӶo v֓ mԂt hoԊc mԊt nӴ) khi lӸy mӾu ngҼ֩i nhi֑m, nghi 

nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Lu¹n sֹ dֱng c§c phҼҺng ti֓n PHCN theo Ľ¼ng quy tr³nh trong su֝t th֩i 

gian tiԒp x¼c, chŁm s·c NB, bao g֟m quy tr³nh mang v¨ th§o b֛ phҼҺng ti֓n 

PHCN, thay phҼҺng ti֓n PHCN khi cӺn thiԒt (Ch¼ Ĩ mang 2 gŁng khi lӸy mӾu v¨ 

khi th§o b֛ phӶi cӼn tr֙ng tr§nh l©y nhi֑m cho m³nh). 

- Lu¹n tu©n thֳ Ľ¼ng c§c th֩i ĽiԜm VST.  

- Lau khֹ khuӼn c§c bԚ mԊt thҼ֩ng xuy°n c· tiԒp x¼c b¨n tay t֝i thiԜu 3 

lӺn/ng¨y. 

- TӸt cӶ c§c chӸt thӶi ph§t sinh trong qu§ tr³nh lӸy mӾu ĽԚu l¨ chӸt thӶi l©y 

nhi֑m cӺn ĽҼ֯c thu gom, vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ an to¨n. 

- M֙i NVYT khi lӸy mӾu ĽԚu phӶi biԒt v¨ xֹ lĨ th¨nh thֱc c§c tai nӴn nghԚ 

nghi֓p do bԂn m§u v¨ d֗ch sinh h֙c, c§c tai nӴn kim v¨ vԀt sԂc nh֙n Ľ©m trong 

qu§ tr³nh lӸy mӾu b֓nh phӼm l¨m x®t nghi֓m. 

4. .3. P          p ơi   iễm SARS-CoV-  k i   ự   i p   ăm  ó  NB khác 

            ơ    k ám bệ     ữ  bệ   

N֥i dung n¨y §p dֱng ֫ m֙i khoa l©m s¨ng khi chŁm s·c NB th¹ng thҼ֩ng 

kh§c, g֟m: 

- Lu¹n mang phҼҺng ti֓n PHCN: Mang khӼu trang y tԒ khi chŁm s·c, tiԒp 

x¼c trֽc tiԒp (trong v¸ng 1 m®t) v֧i m֙i NB, mang khӼu trang N95 khi l¨m thֳ 

thuԀt c· khӶ nŁng tӴo hӴt kh² dung (aerosol) 

- Luôn sֹ dֱng v¨ khӼu trang Ľ¼ng quy tr³nh trong su֝t th֩i gian tiԒp x¼c, 

chŁm s·c NB, bao g֟m quy tr³nh mang v¨ th§o b֛ khӼu trang, thay khӼu trang khi 

cӺn thiԒt (khi r§ch, Ӽm v¨ d²nh d֗ch sinh h֙c). 

- Lu¹n tu©n thֳ Ľ¼ng c§c th֩i ĽiԜm VST khi chŁm s·c NB và c§c ch֕ Ľ֗nh 

kh§c khi v֓ sinh m֥i trҼ֩ng, cung ֵng c§c d֗ch vֱ dinh dҼ֭ng, dҼ֯c, cung cӸp 

dֱng cֱ v¹ khuӼn, 

- V  ֓sinh và lau khֹ khuӼn bԚ mԊt c§c khu vֽc chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc 

nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 thҼ֩ng xuy°n c· tiԒp x¼c b¨n tay t֝i thiԜu 3 

lӺn/ngày v¨ khi cҺ y°u cӺu. 

- Ph©n loӴi v¨ xֹ lĨ c§ch chӸt thӶi Ľ¼ng an to¨n v¨ quy Ľ֗nh (ph©n loӴi, thu 

gom, vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ sau c½ng). 

4. .4. P          p ơi   iễm với  á  d     i    i    ọ          i bệ   

N֥i dung n¨y §p dֱng ֫ m֙i khoa l©m s¨ng v֧i m֙i NVYT trֽc tiԒp chŁm 

sóc NB, g֟m: 
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- Tiêm vԂc-xin cho NVYT h¨ng nŁm, trҼ֧c c§c vֱ d֗ch thҼ֩ng gԊp theo quy 

Ľ֗nh. 

- Có quy trình ph¸ng ngַa d֗ch tiԒt (m§u, d֗ch hӺu h֙ng) vŁng bԂn v¨o ni°m 

mӴc mԂt, mȈi, mi֓ng v¨ v¨o v½ng da kh¹ng nguy°n vԌn v¨ tԀp huӸn cho NVYT 

th¨nh thӴo xֹ lĨ. 

- Hu֧ng dӾn ĽӺy dֳ n֥i dung vԚ sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN, VST, v֓ sinh bԚ 

mԊt m¹i trҼ֩ng (Chi tiԒt n֥i dung ph¸ng ngַa phҺi nhi֑m c§c d֗ch tiԒt sinh h֙c 

cֳa NB trong ph©n hҼ֧ng dӾn Ph¸ng ngַa chuӼn). 

4.3. Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm, phát hiện sớm, cách ly kịp thời NVYT 

nghi mắc/mắc COVID-19 

- M֙i NVYT trֽc tiԒp chŁm s·c, vԀn chuyԜn, lӸy b֓nh phӼm tֿ hӺu ngҼ֩i 

nhi֑m, nghi nhi֑m SARS-CoV-2 cӺn ĽҼ֯c Ľ֗nh kȢ Ľ§nh gi§ nguy cҺ phҺi nhi֑m 

COVID-19 theo PhiԒu s֝ 1 (Phֱ lֱc 12). 

- M֙i NVYT c· nguy cҺ phҺi nhi֑m cao (NVYT kh¹ng lu¹n lu¹n thֽc hi֓n 

tӴi mֱc 5A-G v¨ mֱc 6A-F) cӺn ĽҼ֯c c§ch ly 14 ng¨y v¨ l¨m x®t nghi֓m chӼn 

Ľo§n COVID-19. 

- TԀp huӸn cho nh©n vi°n c§ch tֽ Ľ§nh gi§, ph§t hi֓n dӸu hi֓u, tri֓u chֵng 

cֳa vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp nhҼ s֝t, ho, kh· th֫ v¨ th¹ng b§o ngay t֧i l«nh ĽӴo 

ĽҺn v֗ ĽԜ kh§m s¨ng l֙c v¨ x®t nghi֓m loӴi trַ COVID-19.  

- C§ch ly NVYT c· tiԒp x¼c v֧i NB COVID-19 v¨ nhֻng ngҼ֩i Ľi tַ v½ng 

d֗ch vԚ theo quy Ľ֗nh c§ch ly cֳa Ban ph¸ng ch֝ng d֗ch Qu֝c gia. 

- Trong th֩i gian c§ch ly, NVYT ĽҼ֯c tҼ vӸn, h֣ tr֯ vԚ t©m lĨ v¨ ĽҼ֯c 

hҼ֫ng nguy°n lҼҺng cȈng nhҼ c§c chԒ Ľ֥ ph¸ng ch֝ng d֗ch kh§c theo quy Ľ֗nh. 

- Sau khi hԒt th֩i gian c§ch ly, NVYT ĽҼ֯c r¨ so§t, tԀp huӸn lӴi c§c bi֓n ph§p 

thֽc h¨nh ph¸ng ngַa l©y nhi֑m COVID-19 trҼ֧c khi tr֫ lӴi chŁm s·c NB. 

4.4. Tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa lây nhiễm 

COVID-19 

M֙i NVYT cӺn ĽҼ֯c tԀp huӸn c§c n֥i dung ch²nh sau: 

- Nhֻng th¹ng tin cԀp nhԀt vԚ t³nh h³nh d֗ch, ĽҼ֩ng l©y truyԚn, c§c bi֓n ph§p 

ph¸ng ngַa l©y nhi֑m COVID-19. 

- C§c biԜu hi֓n l©m s¨ng v¨ c§ch nhԀn biԒt t³nh trӴng nhi֑m COVID-19. 

- C§ch Ľ§nh gi§, x§c Ľ֗nh yԒu t֝ nguy cҺ l©y nhi֑m COVID-19. 

- C§c quy Ľ֗nh c§ch ly li°n quan t֧i COVID-19. 

4.5. Lưu giữ tạm thời NVYT phơi nhiễm 

- C· khu vֽc cho NVYT c§ch ly tӴm th֩i ch֩ kԒt quӶ x®t nghi֓m SARS-

CoV-2 trong th֩i gian t֝i thiԜu 14 ng¨y. 

- C· Ľֳ phҼҺng ti֓n, vԀt dֱng, vԀt tҼ ti°u hao cho NVYT trong su֝t th֩i gian 

lҼu tr¼. 
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- C· cung cӸp bֻa Łn Ľֳ dinh dҼ֭ng cho NVYT trong th֩i gian lҼu tr¼. 

- B֝ tr² c¹ng vi֓c cho NVYT th²ch h֯p trong th֩i gian ch֩ kԒt quӶ x®t 

nghi֓m trӶ vԚ. 

- CҺ s֫ y tԒ cӺn c· ch²nh s§ch quӶn lĨ NVYT phҺi nhi֑m, chԒ d֥ ngh֕ ngҺi, 

lҼҺng v¨ bӶo hiԜm ĽӺy Ľֳ. 

+ Thֽc hi֓n c§ch ly ngay tӴi ĽҺn v֗ ĽԜ ĽӶm bӶo duy tr³ hoӴt Ľ֥ng kh§m, chֻa 

b֓nh. TrҼ֩ng h֯p cҺ s֫ kh§m, chֻa b֓nh b֝ tr² ĽҼ֯c kh§ch sӴn lҼu tr¼ ngo¨i th֩i 

gian l¨m vi֓c cho NVYT th³ thֽc hi֓n theo hҼ֧ng dӾn tӴi QuyԒt Ľ֗nh 1462/Qņ-

BYT ngày 30/3/2020. 

+ TrҼ֩ng h֯p kh¹ng c· mԊt tӴi cҺ s֫ KCB khi thiԒt lԀp v½ng c§ch ly th³ 

th¹ng b§o cho c§ nh©n Ľ· ĽԜ tҼ vӸn theo d»i sֵc kh֛e, x®t nghi֓m, ĽiԚu tr֗ theo 

quy Ľ֗nh. 

+ Theo d»i c· h֓ th֝ng c§c tri֓u chֵng Theo d»i nhi֓t Ľ֥ 2 lӺn/ng¨y cho tӸt 

cӶ NVYT l¨m vi֓c trong khu vֽc (khi cӺn, c· thԜ kiԜm tra X-quang) Th֩i gian 

theo d»i: t֝i thiԜu 14 ng¨y. NԒu c· tri֓u chֵng b§o ngay cho l«nh ĽӴo  

4.6. Tiêu chuẩn để nhân viên y tế quay tr  lại làm việc sau khi dương tính 

với SARS-CoV-2 

Å  HԒt s֝t 

Å  CӶi thi֓n t³nh trӴng l©m s¨ng, và 

Å  KԒt quӶ PCR ©m t²nh ²t nhӸt 2 lӺn lӸy mӾu hӺu h֙ng c§ch nhau ²t nhӸt 24 gi֩ 

T       ợp k ô     iệ    ứ g 

Å KԒt quӶ PCR ©m t²nh ²t nhӸt 2 lӺn lӸy mӾu hӺu h֙ng c§ch nhau ²t nhӸt 24 gi֩). 

5   iểm tr   gi m s t 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh thֽc hi֓n quy tr³nh c§ch ly cֳa NVYT  

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p, ph¸ng QuӶn lĨ chӸt lҼ֯ng: gi§m s§t thֽc hi֓n, 

tiԒp nhԀn v¨ b§o c§o xin Ĩ kiԒn Ban ch֕ ĽӴo b֓nh vi֓n giӶi quyԒt c§c vҼ֧ng mԂc 

nӶy sinh trong qu§ tr³nh thֽc hi֓n quy Ľ֗nh n¨y. 

- N֥i dung gi§m s§t: 

 Bu֟ng b֓nh/khu vֽc c· ĽӴt ti°u chuӼn bu֟ng c§ch ly. 

 C· ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN theo quy Ľ֗nh (quӺn §o, mȈ, khӼu trang, 
k²nh, gŁng tay, ֳngé). 

 ħ thֵc tu©n thֳ cֳa NVYT vԚ vi֓c thֽc hi֓n c§ch ly theo tַng giai ĽoӴn 
chӼn Ľo§n v¨ ĽiԚu tr֗. 

- Thֽc hi֓n gi§m s§t bԄng quan s§t trֽc tiԒp v¨ ghi nhԀn bԄng phiԒu gi§m s§t. 
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  Õ        Ể            -19                                                                             

 Ạ  Đ    Ị        Ỡ       U    Ấ   Ị    Ụ Ă  UỐ   

 

1   ục  ích  

- Ph¸ng ngַa nguy cҺ phҺi nhi֑m v֧i SARS-CoV-2 cho nh©n vi°n thu֥c c§c 

ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ Łn u֝ng (sau Ľ©y g֙i tԂt l¨ nh©n vi°n). 

- Ph§t hi֓n s֧m, c§ch ly k֗p th֩i nh©n vi°n nghi nhi֑m/nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ņӶm bӶo an to¨n v֓ sinh thֽc phӼm v¨ an to¨n xֹ lĨ Ľ֟ d½ng, dֱng cֱ, thiԒt 

b֗ sֹ dֱng cho chԒ biԒn, lҼu giֻ v¨ cӸp ph§t Ľ֟ Łn, u֝ng. 

- ņӶm bӶo an to¨n cho bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng tӴi c§c ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung 

cӸp d֗ch vֱ Łn u֝ng. 

2   guyên tắc t ực  iện 

- M֙i nh©n vi°n cӺn ĽҼ֯c tԀp huӸn vԚ c§ch nhԀn biԒt v¨ c§c bi֓n ph§p ph¸ng 

ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2. CӺn b֝ tr² nh©n vi°n kiԜm tra ĽԜ ph§t hi֓n s֧m, 

c§ch ly k֗p th֩i nh©n vi°n nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- ņ֟ Łn, u֝ng sֹ dֱng trong b֓nh vi֓n cӺn ĽҼ֯c chԒ biԒn ĽӶm bӶo quy Ľ֗nh 

vԚ v֓ sinh an to¨n thֽc phӼm.   

- TӸt cӶ Ľ֟ d½ng, dֱng cֱ, thiԒt b֗ sֹ dֱng cho chԒ biԒn, lҼu giֻ v¨ cӸp ph§t 

Ľ֟ Łn, u֝ng cӺn ĽҼ֯c xֹ lĨ theo Ľ¼ng HҼ֧ng dӾn khֹ khuӼn, ti֓t khuӼn dֱng cֱ 

cֳa B֥ Y tԒ. һu ti°n sֹ dֱng c§c Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng d½ng m֥t lӺn tӴi khu vֽc c§ch 

ly NB nghi nhi֑m/nhi֑m SARS-CoV-2. C§c Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng d½ng m֥t lӺn ĽҼ֯c 

thu gom vԀn chuyԜn, ti°u hֳy ngay sau khi sֹ dֱng nhҼ chӸt thӶi y tԒ l©y nhi֑m. 

Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng d½ng m֥t lӺn, vi֓c t§i sֹ dֱng phӶi 

tuân thֳ nghi°m quy tr³nh khֹ khuӼn v¨ ti֓t khuӼn c§c dֱng cֱ d½ng cho chŁm s·c 

v¨ ĽiԚu tr֗ NB nhi֑m hoԊc nghi nhi֑m SARS-CoV-2. 

- BԚ mԊt m¹i trҼ֩ng cֳa ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ Łn u֝ng phӶi 

ĽҼ֯c l¨m sӴch, khֹ khuӼn theo HҼ֧ng dӾn v֓ sinh m¹i trҼ֩ng bԚ mԊt cֳa B֥ Y tԒ. 

C§c bԚ mԊt tiԒp x¼c thҼ֩ng xuy°n c· nguy cҺ cao ¹ nhi֑m cӺn ĽҼ֯c l¨m sӴch ²t 

nhӸt 2 lӺn/ng¨y. 

3  Đối tượng và p ạm vi  p dụng  

- Nh©n vi°n ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ Łn u֝ng. 

- ņ֟ d½ng, dֱng cֱ, thiԒt b֗ sֹ dֱng cho chԒ biԒn, lҼu giֻ v¨ cӸp ph§t Ľ֟ Łn, u֝ng. 

- BԚ mԊt m¹i trҼ֩ng tӴi c§c ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ Łn u֝ng. 

4    ương tiện  

- PhҼҺng ti֓n VST: chԒ phӼm VST chֵa c֟n, x¨ ph¸ng rֹa tay  

- PhҼҺng ti֓n Ľo th©n nhi֓t: nhi֓t kԒ Ľi֓n tֹ, m§y Ľo th©n nhi֓t cӶm biԒn 

- PhҼҺng ti֓n PHCN: l¨ c§c phҼҺng ti֓n sֹ dֱng m֥t lӺn (gŁng tay, mȈ giӸy, 

khӼu trang y tԒ, §o cho¨ng, k²nh bӶo h֥, tӴp dԚ). C§c phҼҺng ti֓n n¨y phӶi l¨ loӴi 

kh¹ng thӸm nҼ֧c. 
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- PhҼҺng ti֓n v֓ sinh bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng: KhŁn lau, tӶi lau bԚ mԊt, h·a chӸt 

khֹ khuӼn bԚ mԊt theo quy Ľ֗nh. 

- PhҼҺng ti֓n thu gom, vԀn chuyԜn chӸt thӶi: túi, thùng thu gom theo quy 

Ľ֗nh c· k²ch thҼ֧c Ľֳ l֧n ĽԜ thu gom chӸt thӶi sau sֹ dֱng. 

- PhҼҺng ti֓n khֹ nhi֑m dֱng cֱ, vԀt dung, thiԒt b֗ sֹ dֱng lӴi (xem Quy 

tr³nh xֹ lĨ dֱng cֱ) 

5   ội dung t ực  iện 

5.1. Phòng ngừa phơi nhiễm SARS-CoV-2 

- TԀp huӸn cho nh©n vi°n vԚ phҼҺng ph§p nhԀn biԒt v¨ ph¸ng ngַa l©y nhi֑m 

SARS-CoV-2 

- Nh©n vi°n tu©n thֳ Ľ¼ng c§c th֩i ĽiԜm rֹa tay:  

+ TrҼ֧c v¨ sau khi chԒ biԒn thֽc phӼm. 

+ TrҼ֧c khi giao nhԀn, cӸp ph§t Ľ֟ Łn, u֝ng. 

+ Sau khi l¨m v֓ sinh c§c bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng, Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng thiԒt b֗ cֳa 

khu vֽc chԒ biԒn thֽc phӼm. 

+ Sau khi tiԒp x¼c v֧i Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng sֹ dֱng lҼu giֻ, chԒ biԒn,  bӶo quӶn, 

cӸp ph§t v¨ vԀn chuyԜn thֽc phӼm. 

+ Sau khi sֹ dֱng nh¨ v֓ sinh, khi tay d©y bӼn  

+ Sau khi x³ mȈi, ho. 

- Tu©n thֳ Ľ¼ng ch֕ Ľ֗nh, k׃ thuԀt mang v¨ loӴi b֛ phҼҺng ti֓n PHCN (gŁng 

tay, khӼu trang, §o cho¨ng). 

- M֙i nh©n vi°n c· dӸu hi֓u, tri֓u chֵng vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp cӺn ĽҼ֯c 

ngh֕ l¨m vi֓c ĽԜ t֧i kh§m tӴi ph¸ng kh§m s¨ng l֙c v¨ c§ch ly theo quy Ľ֗nh. 

5.2. Phát hiện sớm, cách ly kịp thời nhân viên nghi nhiễm hoặc nhiễm 

SARS-CoV-2 

- TԀp huӸn cho nh©n vi°n c§ch tֽ Ľ§nh gi§, ph§t hi֓n dӸu hi֓u, tri֓u chֵng 

cֳa vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp nhҼ s֝t, ho, kh· th֫ v¨ th¹ng b§o ngay t֧i l«nh ĽӴo 

ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ Łn u֝ng.  

- B֝ tr² nh©n vi°n kiԜm tra, Ľ§nh gi§ c§c dӸu hi֓u, tri֓u chֵng cֳa vi°m 

ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp m֙i nh©n vi°n Ľang l¨m vi֓c tӴi ĽҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp 

d֗ch vֱ Łn, u֝ng trҼ֧c m֣i ng¨y/ca l¨m vi֓c. Nh©n vi°n kiԜm tra hҼ֧ng dӾn nh©n 

vi°n c· dӸu hi֓u/tri֓u chֵng ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp t֧i ph¸ng kh§m s¨ng l֙c ĽԜ thŁm 

kh§m, c§ch ly theo quy Ľ֗nh. Khu vֽc kiԜm tra, Ľ§nh gi§ dӸu hi֓u, tri֓u chֵng cֳa 

vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp lu¹n ĽҼ֯c duy tr³ phҼҺng ti֓n VST. Nh©n vi°n kiԜm tra 

mang phҼҺng ti֓n PHCN theo quy Ľ֗nh v¨ sֹ dֱng nhi֓t kԒ kh¹ng tiԒp x¼c trֽc 

tiԒp v֧i cҺ thԜ (nhi֓t kԒ Ľi֓n tֹ hoԊc m§y Ľo th©n nhi֓t tַ xa) ĽԜ kiԜm tra th©n 

nhi֓t. KhoӶng c§ch giֻa nhֻng c§c nh©n vi°n tӴi khu vֽc kiԜm tra phӶi ĽӶm bӶo 

t֝i thiԜu 2 m®t. S֝ lҼ֯ng NVYT ĽҼ֯c kiԜm tra, Ľ§nh gi§ dӸu hi֓u, tri֓u chֵng 

vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp phӶi ĽҼ֯c theo d»i h¨ng ng¨y ĽԜ ĽӶm bӶo kh¹ng b֛ s·t 

nhֻng nh©n vi°n trong c· mԊt trong ca l¨m vi֓c. 
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5.3. Phòng ngừa phơi nhiễm SARS-CoV-2 

- TԀp huӸn cho nh©n vi°n vԚ phҼҺng ph§p nhԀn biԒt v¨ ph¸ng ngַa l©y nhi֑m 

SARS-CoV-2 

- Nh©n vi°n tu©n thֳ Ľ¼ng c§c th֩i ĽiԜm rֹa tay:  

+ TrҼ֧c v¨ sau khi chԒ biԒn thֽc phӼm. 

+ TrҼ֧c khi giao nhԀn, cӸp ph§t Ľ֟ Łn, u֝ng. 

+ Sau khi l¨m v֓ sinh c§c bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng, Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng thiԒt b֗ cֳa 

khu vֽc chԒ biԒn thֽc phӼm. 

+ Sau khi tiԒp x¼c v֧i Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng sֹ dֱng lҼu giֻ, chԒ biԒn,  bӶo quӶn, 

cӸp ph§t v¨ vԀn chuyԜn thֽc phӼm. 

+ Sau khi sֹ dֱng nh¨ v֓ sinh, khi tay d©y bӼn. 

+ Sau khi x³ mȈi, ho. 

- Tu©n thֳ Ľ¼ng ch֕ Ľ֗nh, k׃ thuԀt mang v¨ loӴi b֛ phҼҺng ti֓n PHCN (gŁng 

tay, khӼu trang, §o cho¨ng). 

- M֙i nh©n vi°n c· dӸu hi֓u, tri֓u chֵng vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp cӸp phӶi ĽҼ֯c 

ngh֕ l¨m vi֓c ĽԜ t֧i kh§m tӴi ph¸ng kh§m s¨ng l֙c v¨ c§ch ly theo quy Ľ֗nh. 

5.4. Vệ sinh an toàn thực phẩm 

- C§c Ľ֟ d½ng, vԀt dֱng, thiԒt b֗ phֱc vֱ chԒ biԒn Ľ֟ Łn, u֝ng (dao, th֧t, b§t, 

Ľǫa, mԊt bԒp v.v) cӺn ĽҼ֯c l¨m sӴch sau m֣i lӺn sֹ dֱng. 

- Rֹa sӴch rau, quӶ dҼ֧i v¸i nҼ֧c chӶy, rֹa cӶ nhֻng Ľ֟ kh¹ng Łn l֧p v֛ b°n 

ngo¨i. Sֹ dֱng b¨n chӶi sӴch ĽԜ c֙ rֹa Ľ֟ Łn c· v֛ cֵng. 

- L¨m sӴch nԂp h֥p Ľֽng thֽc Łn trҼ֧c khi m֫ v֧i Ľ֟ Łn ĽҼ֯c Ľ·ng h֥p. 

- Thֵc Łn ĽҼ֯c nӸu ch²n trҼ֧c khi cung cӸp cho ngҼ֩i sֹ dֱng. 

- L¨m ngu֥i thֵc Łn n·ng bԄng phҼҺng ph§p l¨m m§t nhanh (ĽԜ trong tֳ 

lӴnh, ng©m trong chԀu nҼ֧c Ľ§ hoԊc c§c thiԒt b֗ l¨m m§t kh§c). 

- GiӶm thiԜu t֝i Ľa th֩i gian lҼu giֻ, cӸp ph§t thֵc Łn ֫ nhi֓t Ľ֥ thuԀn l֯i cho 

vi sinh vԀt ph§t triԜn (5-57
o
C). 

- Ngַng cӸp d֗ch vֱ thֵc Łn tֽ ch֙n, cung cӸp thֵc Łn, Ľ֟ u֝ng, b³nh cӸp 

nҼ֧c d½ng chung trong th֩i gian di֑n ra d֗ch COVID-19. 

- NgҼ֩i cӸp ph§t Ľ֟ Łn, u֝ng giֻ khoӶng c§ch 2m v֧i ngҼ֩i nhԀn. NgҼ֩i 

nhԀn Ľ֟ Łn, u֝ng tӴi nh¨ Łn, cŁng tin xԒp th¨nh h¨ng v¨ duy tr³ khoӶng c§ch 2m. 

TŁng cҼ֩ng cung cӸp suӸt Łn òkh¹ng tiԒp x¼cò. ņ֟ Łn ĽҼ֯c chuyԜn t֧i nҺi cӸp 

ph§t tԀp trung theo gi֩ Ľ« ĽҼ֯c th¹ng b§o trҼ֧c qua Ľi֓n thoӴi, tin nhԂn hoԊc 

phҼҺng ti֓n th¹ng tin kh§c v¨ ngҼ֩i c· nhu cӺu tֽ lӸy Ľ֟ Łn, u֝ng tӴi nҺi cӸp ph§t 

tԀp trung. 

- Xe vԀn chuyԜn thֵc Łn ĽҼ֯c trang b֗ thiԒt b֗ l¨m n·ng/m§t thֵc Łn ĽԜ tr§nh 

l¨m hҼ h֛ng thֵc Łn trong qu§ tr³nh vԀn chuyԜn. ņ·ng g·i k²n Ľ֟ Łn, u֝ng trong 

qu§ tr³nh vԀn chuyԜn. 

- LҼu giֻ ri°ng Ľ֟ Łn sԈn, Ľ֟ Łn s֝ng v¨ Ľ֟ Łn Ľ« ĽҼ֯c nӸu ch²n. 
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5.5. Xử lý dụng cụ tái sử dụng 

- NVYT phӶi hҼ֧ng dӾn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 

phӶi b֛ c§c dֱng cֱ sau khi sֹ dֱng xong v¨o th½ng thu gom dֱng cֱ t§i sֹa dֱng, 

thֵc Łn thַa cho v¨o th½ng Ľֽng chӸt thӶi l©y nhi֑m. 

- NVYT thu gom dֱng cֱ t§i sֹ dֱng ĽԊt v¨o trong th½ng k²n c· d§n nh«n 

dֱng cֱ Łn u֝ng cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 sau Ľ· 

chuyԜn xu֝ng khoa dinh dҼ֭ng (hoԊc khoa KSNK) v¨ ĽҼ֯c xֹ lĨ Ľ¼ng quy tr³nh 

cho dֱng cֱ l©y nhi֑m. 

- Khi thֽc hi֓n xֹ lĨ dֱng cֱ Łn u֝ng nh©n vi°n cӺn sֹ dֱng trang phֱc 

ph¸ng h֥ theo hҼ֧ng dӾn. 

- C§c chӸt l֛ng tַ thֵc Łn, nҼ֧c u֝ng c¸n thַa, thu gom nhҼ chӸt thӶi l©y 

nhi֑m cֳa khu vֽc c§ch ly Ľ¼ng quy Ľ֗nh trҼ֧c khi vԀn chuyԜn ĽԒn nҺi xֹ lĨ. 

- VԀn chuyԜn dֱng cֱ t§i sֹ dֱng ĽԒn nҺi xֹ lĨ dֱng cֱ tԀp trung, Ľֽng trong 

t¼i, th½ng c· nԂp ĽԀy k²n an to¨n. Kh¹ng ¹m v§c tr°n tay, vai bԄng tay trӺn. 

- Ng©m khֹ khuӼn dֱng cֱ Ľֽng thֵc Łn, nҼ֧c u֝ng sau khi sֹ dֱng trong 

dung d֗ch c· hoӴt chӸt Clo 0,1% hoӴt h·a trong 10 ph¼t - 20 ph¼t. LҼu Ĩ ng©m 

ngԀp ho¨n to¨n dֱng cֱ trong dung d֗ch khֹ khuӼn. Trong trҼ֩ng h֯p kh¹ng c· 

hóa chӸt khֹ khuӼn c· thԜ Ľun sôi 10 phút. 

- KhuyԒn kh²ch sֹ dֱng m§y rֹa dֱng cֱ tֽ Ľ֥ng c· cֹa k²n v¨ chӴy chu 

tr³nh h·a chӸt v¨ nhi֓t Ľ֥ sau Ľ· sӸy kh¹ tֽ Ľ֥ng cho c§c loӴi dֱng cֱ (bao g֟m 

nhiԚu loӴi dֱng cֱ kh§c nhau) d½ng cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2. 

5.6. Vệ sinh bề mặt môi trường 

- Nh©n vi°n v֓ sinh bԚ mԊt mang Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN theo quy Ľ֗nh. 

- C§c bԚ mԊt tiԒp x¼c thҼ֩ng xuy°n c· nguy cҺ ¹ nhi֑m cao phӶi ĽҼ֯c l¨m 

sӴch ²t nhӸt 2 lӺn/ng¨y. 

- Sֹ dֱng h·a chӸt l¨m sӴch bԚ mԊt theo HҼ֧ng dӾn v֓ sinh m¹i trҼ֩ng bԚ 

mԊt trong c§c cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh cֳa B֥ Y tԒ Ban h¨nh k¯m theo QuyԒt 

Ľ֗nh s֝ 3916/Qņ-BYT ng¨y 28/8/2017 cֳa B֥ trҼ֫ng B֥ Y tԒ. 

6   iểm tr   gi m s t 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa liên quan có nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh, quy Ľ֗nh này.  

- ņҺn v֗ dinh dҼ֭ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ Łn, u֝ng: ĽӶm bӶo tu©n thֳ c§c quy 

Ľ֗nh tӴi khu vֽc m³nh quӶn lĨ.  

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p: gi§m s§t thֽc hi֓n, tiԒp nhԀn v¨ b§o c§o xin Ĩ 

kiԒn Ban ch֕ ĽӴo b֓nh vi֓n giӶi quyԒt c§c vҼ֧ng mԂc nӶy sinh trong qu§ tr³nh thֽc 

hi֓n quy Ľ֗nh n¨y. 
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  Ể         Ô     Í  Ạ  

  U  Ự    Ă        Đ ỀU   Ị    Ờ   Ệ   COVID-19 

 

1.  ục  íc :  

- BӶo ĽӶm t֝c Ľ֥ lu©n chuyԜn kh¹ng kh² ĽӴt 12 ACH tӴi c§c khu vֽc: thŁm 

kh§m, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 nhԄm ph¸ng ngַa 

l©y nhi֑m SARS-CoV-2 qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh². 

2.   ạm vi  p dụng: 

- C§c ĽҺn v֗ thŁm kh§m, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-

CoV-2. 

- NVYT, ngҼ֩i chŁm s·c ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

3.  guyên tắc c ung: 

- C§c cҺ s֫ kh§m b֓nh chֻa b֓nh cӺn c· kԒ hoӴch Ľ§nh gi§, bӶo tr³ h֓ th֝ng 
th¹ng kh² ĽӶm bӶo 3 nguy°n tԂc sau: 

+ T        ô   k í: s֝ lҼ֯ng v¨ chӸt lҼ֯ng kh¹ng kh² ngo¨i tr֩i ĽҼ֯c cung 

cӸp v¨o kh¹ng gian cֳa c§c khu vֽc thŁm kh§m, ĽiԚu tr֗ theo Ti°u chuӼn ĽҼ֯c 

quy Ľ֗nh trong HҼ֧ng dӾn n¨y. 

+ H ớ     ồ   k í: chiԚu di chuyԜn cֳa kh¹ng kh² phӶi tַ khu vֽc sӴch 

ĽԒn khu k®m sӴch hҺn. 

+ P    p  i   ồ   k í: kh¹ng kh² b°n ngo¨i phӶi ĽҼ֯c ĽҼa ĽԒn tַng phӺn 

cֳa kh¹ng gian trong khu vֽc thŁm kh§m, ĽiԚu tr֗ NB COVID-19 m֥t c§ch hi֓u 

quӶ v¨ c§c chӸt ¹ nhi֑m trong kh¹ng kh² ĽҼ֯c tӴo ra trong m֣i phӺn cֳa kh¹ng 

gian cȈng cӺn ĽҼ֯c loӴi b֛ m֥t c§ch hi֓u quӶ. 

+ Tần s  thay th  không khí mỗi gi  (ACH): ACH ĽҼc֯ xác Ľ֗nh tӴi m i֣ 

phòng c aֳ khu v cֽ thŁm kh§m, ĽiԚu tr  ֗ theo Tiêu chuӼn ĽҼc֯ quy Ľn֗h trong 

HҼ֧ng dӾn này. 

- C· nh©n vi°n chuy°n tr§ch ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo ĽԜ vԀn h¨nh, kiԜm tra v¨ bӶo tr³ h֓ 
th֝ng th¹ng kh². 

4.   ương tiện 

- H֓ th֝ng quӴt th¹ng kh² (quӴt cӸp kh², quӴt h¼t khí). 

- M¨ng l֙c kh². 

- Turbine gió. 

- LҼ֧i tӶn nhi֓t (hoԊc mi֓ng th֡i kh²). 

- H֓ th֝ng th¹ng kh² lֽc ©m. 

5.  iện p  p tiến  àn  

5.1. Thiết kế hệ thống thông khí  

LҼu th¹ng kh¹ng kh² l¨ bi֓n ph§p ĽҼa kh¹ng kh² tַ b°n ngo¨i v¨o trong m֥t 

t¸a nh¨ hoԊc cŁn ph¸ng v¨ ph©n ph֝i kh¹ng kh² trong t¸a nh¨ v¨ cŁn ph¸ng Ľ·. 

Mֱc Ľ²ch ch²nh cֳa vi֓c lҼu th¹ng kh¹ng kh² trong t¸a nh¨ l¨ cung cӸp kh¹ng kh² 
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sӴch phֱc vֱ cho h¹ hӸp bԄng c§ch l¨m lo«ng c§c chӸt g©y ¹ nhi֑m kh¹ng kh² 

trong t¸a nh¨ v¨ loӴi b֛ c§c chӸt ¹ nhi֑m n¨y kh֛i kh¹ng kh². C· ba yԒu t֝ cҺ bӶn 

vԚ lҼu th¹ng kh¹ng kh²: 

- T            ô   - lҼ֯ng kh¹ng kh² tַ b°n ngo¨i ĽҼ֯c ĽҼa v¨o khoӶng 

kh¹ng gian, v¨ chӸt lҼ֯ng cֳa kh¹ng kh² b°n ngo¨i. 

- H ớ   d    k í - phҼҺng hҼ֧ng chung cֳa d¸ng kh² trong m֥t t¸a nh¨, n°n 
Ľi tַ khu vֽc sӴch ĽԒn khu vֽc bӼn; v¨ 

- P    b  k ô   k í     k        ớ   d    k í - không khí bên trong tòa 

nh¨ cӺn ĽҼ֯c ph©n ph֝i ĽԒn tַng phӺn cֳa khoӶng kh¹ng gian b°n trong v¨ chӸt 

g©y ¹ nhi֑m ĽҼ֯c tӴo ra trong m֣i khu vֽc cӺn ĽҼ֯c loӴi b֛ m֥t c§ch hi֓u quӶ. 

CŁn cֵ ĽiԚu ki֓n kh² hԀu, hҼ֧ng gi·, ngu֟n lֽc v¨ nhu cӺu, m֣i cҺ s֫ kh§m 

b֓nh, chֻa b֓nh lֽa ch֙n ²t nhӸt m֥t trong 3 loӴi h֓ th֝ng lҼu th¹ng th¹ng kh² sau 

(xem Phֱ lֱc 13): 

5.1.1. T ô   k í  ự   iê : ĽҼ֯c thֽc hi֓n nh֩ §p lֽc nhi֓t v¨ §p lֽc gi·. Ćp 

lֽc nhi֓t tӴo ra tַ ch°nh l֓ch tֽ nhi°n cֳa mԀt Ľ֥ kh¹ng kh² trong v¨ ngo¨i to¨ nh¨. 

HoӴt Ľ֥ng con ngҼ֩i tӴo ra nhi֓t Ľ֥ l¨m tŁng nhi֓t Ľ֥ kh¹ng kh² trong t¸a nh¨, nhi֓t 

Ľ֥ cao kh² sԐ nhԌ v¨ bay l°n cao h³nh th¨nh v½ng c· kh² §p thӸp. Kh¹ng kh² lӴnh b°n 

ngoài toà nh¨ l¨ v½ng c· kh² §p cao hҺn sԐ ĽҼ֯c ĽҼa v¨o thԒ ch֣ qua khe m֫ c· chֳ 

Ľ²ch v¨o to¨ nh¨ nhҼ cֹa s֡, cֹa ra v¨o, ֝ng kh·i chӴy nŁng lҼ֯ng, mԊt tr֩i, l֣ 

th¹ng hҺi. Ćp lֽc gi· tӴo ra khi gi· th֡i v¨o m֥t t¸a nh¨ g©y ra §p lֽc dҼҺng l°n bԚ 

mԊt nҺi gi· th֡i t֧i (cֹa Ľ·n gi·) v¨ §p lֽc ©m tӴi mԊt kh¹ng c· gi· th֡i t֧i (dҼ֧i 

hҼ֧ng gi·). Sֽ kh§c bi֓t vԚ §p lֽc th¼c ĽӼy kh¹ng kh² lҼu th¹ng qua c§c khe m֫ 

v¨o t¸a nh¨ ĽԒn c§c khe m֫ tӴi tӴi v֗ tr² c· §p lֽc thӸp ֫ mԊt dҼ֧i hҼ֧ng gi·. Do 

vԀy cӺn m֫ cֹa ֫ hҼ֧ng gi· m§t chֳ ĽӴo v¨ cֹa thóat gi· ֫ mԊt Ľ֝i di֓n. Kh¹ng 

kh² ¹ nhi֑m trong bu֟ng thóat trֽc tiԒp ra ngo¨i tr֩i, tr§nh xa l֣ th¹ng hҺi, khu vֽc 

chŁm s·c ĽiԚu tr֗ hoԊc Ľ¹ng ngҼ֩i qua lӴi. Th¹ng kh² tֽ nhi°n ph½ thu֥c v¨o ĽiԚu 

ki֓n kh² hԀu. Khi ĽiԚu ki֓n kh² hԀu kh¹ng thԜ Ľ§p ֵng cho y°u cӺu th¹ng kh² tֽ 

nhi°n, cӺn xem x®t thay thԒ bԄng th¹ng kh² cҺ h֙c hoԊc th¹ng kh² h֣n h֯p. 

5.1. . T ô   k í  ơ  ọ : sֹ dֱng quӴt th¹ng kh² ĽԜ tӴo th¹ng kh² cҺ h֙c. QuӴt 

c· thԜ ĽҼ֯c lԂp ĽԊt trֽc tiԒp trong cֹa s֡ hoԊc tҼ֩ng hoԊc ĽҼ֯c lԂp ĽԊt trong ֝ng 

dӾn kh² ĽԜ cung cӸp kh¹ng kh² v¨o hoԊc h¼t kh² ra tַ ph¸ng. V֧i khu vֽc thŁm 

kh§m, ĽiԚu tr֗ NB nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh SARS-CoV-2, cӺn sֹ dֱng h֓ th֝ng 

th¹ng kh² cҺ h֙c §p lֽc ©m ĽԜ h¼t kh² tַ ngo¨i tr֩i v¨o trong bu֟ng b֓nh.  

5.1.3. Thông khí p  i  ợp: dֽa tr°n lֽc tֽ nhi°n (§p lֽc nhi֓t v¨ §p lֽc gi·) 

ĽԜ cung cӸp t֕ l֓ thay Ľ֡i lu֟ng kh² mong mu֝n v¨ sֹ dֱng th¹ng kh² cҺ h֙c khi t֕ 

l֓ trao Ľ֡i lu֟ng kh² nh֩ th¹ng kh² tֽ nhi°n qu§ thӸp. V֧i sֽ h֣ tr֯ cֳa th¹ng kh² 

cҺ h֙c th¹ng qua h֓ th֝ng quӴt cӸp kh² sӴch v¨ h¼t kh² ¹ nhi֑m lԂp ĽԊt ph½ h֯p sԐ 

gi¼p tŁng tŁng tׁ l֓ th¹ng kh² trong ph¸ng NB b֗ nhi֑m tr½ng l©y truyԚn qua kh¹ng 

kh². Tuy nhi°n, cӺn thԀn tr֙ng khi lԂp ĽԊt h֓ th֝ng quӴt th¹ng kh². QuӴt th¹ng kh² 

ch֕ n°n ĽҼ֯c lԂp ĽԊt ֫ nҺi kh¹ng kh² trong ph¸ng c· thԜ ĽҼ֯c h¼t trֽc tiԒp ra ngo¨i 

tr֩i th¹ng qua tҼ֩ng hoԊc m§i nh¨. K²ch thҼ֧c v¨ s֝ lҼ֯ng quӴt h¼t phֱ thu֥c v¨o 

t֕ l֓ lu֟ng kh² trao Ľ֡i tr°n gi֩ cӺn ĽӴt v¨ phӶi ĽҼ֯c Ľo, kiԜm tra trҼ֧c khi sֹ 

dֱng. C§c vӸn ĽԚ li°n quan ĽԒn vi֓c sֹ dֱng quӴt h¼t g֟m kh· khŁn khi lԂp ĽԊt 
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(ĽԊc bi֓t Ľ֝i v֧i quӴt l֧n), tiԒng ֟n (ĽԊc bi֓t l¨ tַ quӴt c¹ng suӸt cao), nhi֓t Ľ֥ 

trong ph¸ng tŁng hoԊc giӶm v¨ y°u cӺu cung cӸp Ľi֓n kh¹ng ngַng. NԒu nhi֓t Ľ֥ 

trong ph¸ng g©y kh· ch֗u (qu§ n·ng hoԊc qu§ lӴnh), c· thԜ b֡ sung th°m h֓ th֝ng 

l¨m m§t hoԊc sҼ֫i Ӹm.  

V֧i cҺ s֫ kh§m b֓nh chֻa b֓nh kh¹ng c· ĽiԚu ki֓n ĽԜ trang b֗ h֓ th֝ng 

th¹ng kh² tֽ nhi°n hoԊc cҺ h֙c ph½ h֯p, m֥t s֝ giӶi ph§p sau c· thԜ ĽҼ֯c xem x®t: 

- LԂp ĽӴt quӴt h¼t kh²: kh¹ng kh² ĽҼc֯ hút tr cֽ tiԒp ra ngoài tr i֩. S  ֝lҼ֯ng và 

thông s  ֝k׃ thuԀt c aֳ quӴt hút tùy thu c֥ thԜ tích phòng và tӺn s  ֝thay Ľi֡ khí mong 

mu n֝. QuӴt h¼t kh² kh¹ng ĽҼc֯ lԂp ĽԊt gӺn c aֹ thu cӸp khí. NԒu c· tŁng hoԊc 

giӶm nhi t֓ Ľ,֥ có thԜ b  ֡sung h  ֓th n֝g sҼi֫ Ӹm hoԊc làm mát hoԊc quӴt trӺn. 

- LԂp ĽԊt turbine gió: lԂp ĽԊt turbine gió không cӺn s  ֹd nֱg Ľin֓ và cung cӸp 

h  ֓th n֝g xӶ kh² tr°n m§i nh¨ l¨m tŁng lun֟g không khí trong tòa nhà. 

- LԂp ĽԊt màng l c֙ tiԜu phӺn khí có hi u֓ l cֽ l c֙ cao (HEPA): có hi u֓ quӶ làm 

giӶm n n֟g Ľ ֥ khí dung ô nhi m֑ trong nh nֻg không gian riêng bi t֓. Tuy nhiên, 

bԄng ch nֵg vԚ hi u֓ quӶ c aֳ màng l c֙ HEPA trong phòng ng aַ lây nhi m֑ SARS-

CoV-2 vӾn còn hӴn chԒ. C  ֫s  ֫khám b n֓h ch aֻ b n֓h cӺn th  ֳhҼ֧ng dӾn c aֳ nhà 

sӶn xuӸt khi s  ֹd nֱg màng l c֙ HEPA. 

5.2. Tiêu chuẩn thông khí 

5.2.1. Thông k í  ự   iê  

- Bu֟ng c§ch ly NB nghi ng֩ hoԊc x§c Ľ֗nh SARS-CoV-2: cӺn ĽӴt t֝c Ľ֥ 

th¹ng kh² trung b³nh/gi֩: 160 l²t/gi©y/NB. 

- Khu vֽc h¨nh lang bu֟ng c§ch ly: 2,5 l²t/gi©y/m3
. 

- Bu֟ng thֽc hi֓n thֳ thuԀt tӴo kh² dung: 60l/gi©y/NB  

- TӺn s֝ thay Ľ֡i kh¹ng kh²/gi֩ (ACH): 6-12 ACH 

5. . . T ô   k í  ơ  ọ  

- Bu֟ng c§ch ly ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2: 

+ Ch°nh l֓ch §p suӸt ©m > 2,5 Pa (Ľ֟ng h֟ mֽc nҼ֧c 0,01 inch) 

+ Ch°nh l֓ch lu֟ng kh² > 125-cfm (56 l/gi©y) xӶ so v֧i cӸp 

+ TӺn s֝ thay Ľ֡i kh¹ng kh²/gi֩ (ACH): 6-12 ACH (tҼҺng ĽҼҺng 40-

80L/s/NB cho phòng có thԜ tích 4 x 2 x 3 m
3
), lĨ tҼ֫ng nhӸt l¨ 12 ACH cho khu 

nh¨ x©y m֧i, 6 ACH cho khu nh¨ cȈ v֧i ch°nh l֓ch §p lֽc ©m ĽҼ֯c khuyԒn c§o l¨ 

2,5Pa ĽԜ ĽӶm bӶo lu֟ng kh¹ng kh² tַ h¨nh lang v¨o bu֟ng b֓nh (xem Phֱ lֱc 13).  

+ LҼ֯ng kh² r¸ r֕ cho ph®p: 0,046 m
2
 (0,5 feet vuông). 

+ Lu֟ng kh² tַ khu vֽc sӴch ĽԒn khu k®m sӴch hҺn. HҼ֧ng lu֟ng kh² c· thԜ 
ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ b֫i vi֓c Ľo §p lֽc ch°nh l֓ch giֻa c§c bu֟ng v֧i Ľ֟ng h֟ Ľo §p lֽc 

ch°nh l֓ch. NԒu vi֓c Ľo §p lֽc kh¹ng thԜ thֽc hi֓n ĽҼ֯c, hҼ֧ng lu֟ng kh² c· thԜ 

Ľ§nh gi§ bԄng m§y tӴo kh·i. CŁn cֵ hҼ֧ng di chuyԜn cֳa l¨n kh·i tӴo ra ĽԜ x§c 

Ľ֗nh hҼ֧ng di chuyԜn cֳa lu֟ng kh². 

+ H¼t kh² ra b°n ngo¨i, hoԊc b֥ l֙c HEPA nԒu kh¹ng kh² trong ph¸ng ĽҼ֯c 
tuӺn ho¨n. 
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- Bu֟ng thֽc hi֓n thֳ thuԀt tӴo kh² dung: 6 ACH. Trong ĽiԚu ki֓n lĨ tҼ֫ng, 

thֳ thuԀt tӴo kh² dung ĽҼ֯c thֽc hi֓n trong bu֟ng §p lֽc ©m. 

6. Tr c  n iệm 

- Khoa KSNK c· nhi֓m vֱ kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc hi֓n 

nghi°m ngԊt quy Ľ֗nh n¨y.  

- Ph¸ng VԀt tҼ thiԒt b֗ Y tԒ ch֗u tr§ch nhi֓m Ľ¨o tӴo, tԀp huӸn nh©n vi°n 

chuy°n tr§ch quӶn lĨ h֓ th֝ng th¹ng kh²; lֽa ch֙n, lԂp ĽԊt v¨ bӶo tr³ c§c thiԒt b֗ 

th¹ng kh² ph½ h֯p ĽiԚu ki֓n cֳa cҺ s֫ kh§m b֓nh chֻa b֓nh. 

- ņҺn v֗ thŁm kh§m, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-

2: ĽӶm bӶo tu©n thֳ c§c quy Ľ֗nh ph¸ng tӴi khu vֽc m³nh quӶn lĨ.  

- Ph¸ng KԒ hoӴch t֡ng h֯p: gi§m s§t thֽc hi֓n, tiԒp nhԀn v¨ b§o c§o xin Ĩ 

kiԒn Ban ch֕ ĽӴo b֓nh vi֓n giӶi quyԒt c§c vҼ֧ng mԂc nӶy sinh trong qu§ tr³nh thֽc 

hi֓n quy Ľ֗nh n¨y. 
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 XỬ  Ý   Ấ    Ả  

 

1   ục  ích 

- Nhân viên y tԒ, ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 thֽc hi֓n 

Ľ¼ng quy tr³nh ph©n loӴi, c¹ lԀp, thu gom, vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ chӸt thӶi phát sinh 

tַ khu vֽc c§ch ly. 

- NgŁn ngַa ph§t t§n SARS-CoV-2 tַ chӸt thӶi ra m¹i trҼ֩ng v¨ c֥ng Ľ֟ng.  

- BӶo ĽӶm an to¨n cho NB, NVYT v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

2   guyên tắc 

- TӸt cӶ chӸt thӶi phӶi ĽҼ֯c thu gom xֹ lĨ ngay tӴi nҺi ph§t sinh tַ khu vֽc 

s¨ng l֙c, khu vֽc c§ch ly cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 ĽԚu 

ĽҼ֯c coi l¨ chӸt thӶi l©y nhi֑m, cӺn ĽҼ֯c thu gom trong túi ni-lon và thùng kín 

m¨u v¨ng c· biԜu tҼ֯ng nguy hӴi sinh h֙c. 

- BӶo ĽӶm kh¹ng ph§t t§n mӺm b֓nh trong qu§ tr³nh thu gom, vԀn chuyԜn v¨ 

xֹ lĨ chӸt thӶi y tԒ tַ khu vֽc s¨ng l֙c, khu vֽc c§ch ly cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc 

nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2; bӶo ĽӶm an to¨n cho NVYT v¨ ngҼ֩i tham gia 

quӶn lĨ chӸt thӶi y tԒ. 

- ChӸt thӶi y tԒ khi ĽҼa ra ngo¨i phӶi cho v¨o m֥t t¼i chӸt thӶi m¨u v¨ng trҼ֧c 

khi chuyԜn xu֝ng nh¨ chֵa chӸt thӶi tԀp trung cֳa b֓nh vi֓n, ghi cӶnh b§o “  ất 

t ải c  nguy cơ c ứ      -CoV-2”. 

- NVYT v¨ ngҼ֩i tham gia quӶn lĨ chӸt thӶi y tԒ, v֓ sinh m¹i trҼ֩ng phӶi 

ĽҼ֯c trang b֗ ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n bӶo v֓ c§ nh©n ph½ h֯p khi Ľang l¨m vi֓c. 

3    ạm vi  p dụng 

3.1. Đối tượng 

- Nh©n vi°n l¨m nhi֓m vֱ thu gom, vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ chӸt thӶi ngҼ֩i 

nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- TӸt cӶ NVYT tham gia v¨o qu§ tr³nh chŁm s·c ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m hoԊc 

nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- NgҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2, ngҼ֩i nh¨ NB, kh§ch thŁm. 

3.2. Khu vực 

- TӴi tӸt cӶ nhֻng nҺi c· ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 

l¨m ph§t sinh chӸt thӶi: tiԒp nhԀn, kh§m s¨ng l֙c, khu vֽc c§ch ly, x®t nghi֓mé 

ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Khu vֽc xֹ lĨ chӸt thӶi. 

4    ương tiện 

- Thùng và túi ni-lon d½ng cho thu gom chӸt thӶi y tԒ l©y nhi֑m theo Ľ¼ng 

quy Ľ֗nh (m¨u v¨ng) c· biԜu tҼ֯ng chӸt thӶi l©y nhi֑m theo quy Ľ֗nh ĽҼ֯c ĽԊt 

trong khu vֽc s¨ng l֙c, ph¸ng c§ch ly, ph¸ng b֓nh v¨ bu֟ng Ľ֓m. 
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- Tr°n xe ti°m hoԊc trong ph¸ng c§ch ly ĽҼ֯c trang b֗ h֥p thu gom chӸt thӶi 

sԂc nh֙n (m¨u v¨ng, kh§ng thֳng, sֹ dֱng m֥t lӺn). 

- Tr°n xe chuyԜn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2. 

- PhҼҺng ti֓n bӶo h֥ (mȈ, khӼu trang, k²nh bӶo h֥, quӺn §o, ֳng cao su/bao 

giӺy) cho ngҼ֩i thu gom, xֹ lĨ, quӶn lĨ chӸt thӶi y tԒ. 

5   iện p  p t ực  iện 

- ChӸt thӶi l¨ b֓nh phӼm cֳa ngҼ֩i nghi ng֩ nhi֑m hoԊc nhi֑m SARS-CoV-2 

phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ an to¨n theo hҼ֧ng dӾn xֹ lĨ chӸt thӶi c· nguy cҺ l©y nhi֑m cao 

trҼ֧c khi ĽҼa v¨o h֓ th֝ng xֹ lĨ tԀp trung. 

- TӸt cӶ chӸt thӶi rԂn ph§t sinh trong khu vֽc khám sàng l֙c, khu c§ch ly và 

khu vֽc c· li°n quan ĽԒn ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi 

ĽҼ֯c thu gom ngay v¨o  th½ng, h֥p hoԊc t¼i thu gom chӸt thӶi l©y nhi֑m. 

- Th½ng Ľֽng chӸt thӶi l©y nhi֑m tӴi nҺi lҼu giֻ tӴm th֩i phӶi ĽҼ֯c ĽԀy nԂp 

k²n, bӶo ĽӶm kh¹ng b֗ rҺi, r¸ r֕ chӸt thӶi trong qu§ tr³nh thu gom vԚ khu lҼu giֻ 

tԀp trung trong khu¹n vi°n cֳa cҺ s֫ y tԒ ²t nhӸt 2 lӺn/ng¨y.  

- Nh©n vi°n thu gom, vԀn chuyԜn chӸt thӶi mang phҼҺng ti֓n ph¸ng h֥ theo 

Ľ¼ng quy Ľ֗nh.  

 

Hình 27: Nh«n chӸt thӶi c· nguy cҺ chֵa SARS-CoV-2 
 

- ChӸt thӶi phӶi ĽҼ֯c vԀn chuyԜn ĽԒn nҺi tԀp trung chӸt thӶi cֳa b֓nh vi֓n ²t 

nhӸt 2 lӺn/ng¨y v¨ khi c· y°u cӺu. 

- TrҼ֧c khi vԀn chuyԜn t֧i nҺi tԀp trung chӸt thӶi cֳa b֓nh vi֓n, chӸt thӶi 

phӶi ĽҼ֯c g·i k²n trong t¼i ni-lon màu vàng ngay trong bu֟ng c§ch ly sau Ľ· ĽԊt 

v¨o m֥t t¼i thu gom kh§c m¨u v¨ng b°n ngo¨i bu֟ng c§ch ly v¨ d§n nh«n ñ  ất 

t ải c  nguy cơ c ứ      -CoV-2”. 

- Khi Ľ« chuyԜn chӸt thӶi t֧i nҺi tԀp trung chӸt thӶi cֳa b֓nh vi֓n, chӸt thӶi 

ĽҼ֯c xֹ lĨ ti°u huׁ tԀp trung nhҼ nhֻng chӸt thӶi l©y nhi֑m cao kh§c. Tuy֓t Ľ֝i 

kh¹ng m֫ t¼i chӸt thӶi n¨y khi lҼu giֻ, vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ. 

- ChӸt thӶi l֛ng nhҼ ph©n, nҼ֧c tiԜu ph§t sinh tַ bu֟ng c§ch ly hoԊc khu vֽc 

c§ch ly cӺn ĽҼ֯c thu gom theo h֓ th֝ng thu gom v¨ xֹ lĨ nҼ֧c thӶi y tԒ chung cֳa 

b֓nh vi֓n. TrҼ֩ng h֯p cҺ s֫ chҼa c· h֓ th֝ng xֹ lĨ nҼ֧c thӶi ĽӴt ti°u chuӼn m¹i 
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trҼ֩ng, chӸt thӶi l֛ng tַ khu vֽc c§ch ly phӶi ĽҼ֯c thu gom v¨ xֹ lĨ khֹ khuӼn 

bԄng dung d֗ch hóa chӸt chֵa 1,0% Clo hoӴt t²nh trҼ֧c khi thӶi ra m¹i trҼ֩ng. 

- ChӸt tiԒt ĽҼ֩ng h¹ hӸp (Ľ֩m, r«i, dung d֗ch h֙ng, d֗ch phԒ quӶn cֳa NB 

phӶi ĽҼ֯c xֹ lĨ tri֓t ĽԜ bԄng dung d֗ch 1,0 % Clo hoӴt t²nh v֧i tׁ l֓ 1:1 trong th֩i 

gian ²t nhӸt 10 ph¼t sau Ľ· thu gom theo quy Ľ֗nh cֳa ĽҺn v֗ ĽiԚu tr֗. 

- TӴi c§c ĽҺn v֗ c· l¸ hӸp nhi֓t Ľ֥ cao chӸt thӶi rԂn v¨ b֓nh phӼm ph§t sinh tַ 

ph¸ng x®t nghi֓m cӺn ĽҼ֯c hӸp ֫ nhi֓t Ľ֥ 121
0
C trong 20 ph¼t trҼ֧c khi tԀp trung 

chӸt thӶi v¨ xֹ lĨ theo quy Ľ֗nh. 

- VԀn chuyԜn, xֹ lĨ tԀp trung: Th½ng Ľֽng chӸt thӶi l©y nhi֑m phӶi Ľ§p ֵng 

Ľ¼ng quy Ľ֗nh tӴi Th¹ng tҼ li°n t֗ch s֝ 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 cֳa BYT v¨ BTN&MT quy Ľ֗nh vԚ quӶn lĨ chӸt thӶi y tԒ v¨ c· d§n 

nhãn “  ất t ải c  nguy cơ c ứ      -CoV-2”, c· th¨nh cֵng, c· nԂp ĽԀy k²n, 

c· lԂp b§nh xe ĽӼy. ChӸt thӶi l©y nhi֑m phӶi ĽҼ֯c vԀn chuyԜn v¨ xֹ lĨ ngay trong 

ng¨y. Th֩i ĽiԜm v¨ l֝i Ľi vԀn chuyԜn chӸt thӶi n°n tr§nh Ľ¹ng ngҼ֩i. 

- ņ֟ vӶi, quӺn §o thӶi b֛ cֳa ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-COV-

2, trang phֱc PHCN cֳa NVYT v¨ ngҼ֩i tham gia quӶn lĨ chӸt thӶi y tԒ, v֓ sinh 

m¹i trҼ֩ng tӴi khu vֽc s¨ng l֙c, theo d»i, c§ch ly, chŁm s·c, ĽiԚu tr֗ ngҼ֩i nhi֑m 

hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 phӶi ĽҼ֯c thu gom v¨ xֹ lĨ nhҼ chӸt thӶi l©y 

nhi֑m n°u tr°n. 

6   iểm tr  và gi m s t 

- Khoa KSNK, Ph¸ng ņiԚu dҼ֭ng, TrҼ֫ng khoa v¨ ņiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng c§c 

khoa li°n quan c· nhi֓m vֱ huӸn luy֓n, kiԜm tra gi§m s§t v¨ Ľ¹n Ľ֝c vi֓c thֽc 

hi֓n nghi°m ngԊt quy tr³nh xֹ lĨ chӸt thӶi ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m 

SARS-CoV-2. N֥i dung gi§m s§t:  

 PhҼҺng ti֓n thu gom vԀn chuyԜn. 

 Thֽc h¨nh ph©n loӴi, thu gom, vԀn chuyԜn v¨ ti°u huׁ. 

 Kh֝i lҼ֯ng chӸt thӶi ph§t sinh. 

- B§o c§o ngay cho c§c trҼ֫ng khoa, ĽiԚu dҼ֭ng trҼ֫ng, Ban ph¸ng ch֝ng 

d֗ch COVID-19 v¨ l«nh ĽӴo b֓nh vi֓n khi c· sֽ c֝ hoԊc bӸt kȢ vӸn ĽԚ g³ c· li°n 

quan ĽԒn ph§t t§n ngu֟n nhi֑m tַ chӸt thӶi. 



114 

 

  Õ     Ừ         Ễ      -COV-2 

        Ẩ  Đ     Ì   Ả        Ă   Õ   Ứ   Ă   

 

1   ục  íc  

- ņӶm bӶo nh©n vi°n l¨m vi֓c tӴi c§c khu vֽc chӼn Ľo§n chֵc nŁng v¨ h³nh 

Ӷnh tu©n thֳ nghi°m ngԊt quy tr³nh xֹ lĨ m§y m·c sau khi sֹ dֱng cho NB. 

- NgŁn ngַa nguy cҺ l©y nhi֑m SARS-CoV-2 v¨ c§c t§c nh©n g©y b֓nh kh§c 

tַ NB sang NVYT, NB kh§c, kh§ch thŁm v¨ ph§t t§n ra m¹i trҼ֩ng xung quanh 

NB v¨ c֥ng Ľ֟ng. 

2  Đối tượng và p ạm vi  p dụng 

- TӸt cӶ c§c m§y m·c, thiԒt b֗ sau khi sֹ dֱng cho ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi 

ng֩ nhi֑m SARS-COV-2 tӴi ĽҺn v֗ n֥i soi v¨ chӼn Ľo§n h³nh Ӷnh (X-quang, CT-

Scan). 

- ņҺn v֗ n֥i soi chӼn Ľo§n v¨ n֥i soi phӾu thuԀt, thֳ thuԀt. 

- ņҺn v֗ chӼn Ľo§n h³nh Ӷnh X-quang, CT-Scan. 

3   guyên tắc t ực  iện 

- TӸt cӶ c§c dֱng cֱ, m§y m·c d½ng trong chӼn Ľo§n, thŁm d¸ chֵc nŁng hay 

ĽiԚu tr֗ ĽԚu phӶi coi nhҼ l¨ nhֻng vԀt dֱng c· nguy cҺ l©y nhi֑m SARS-CoV-2. 

- Tùy theo c§c loӴi m§y m·c, thiԒt b֗ dֱng cֱ thu֥c nh·m dֱng cֱ, thiԒt yԒu, 

b§n thiԒt yԒu v¨ kh¹ng thiԒt yԒu ĽԜ xֹ lĨ (Xem th°m hҼ֧ng dӾn khֹ khuӼn, ti֓t 

khuӼn dֱng cֱ t§i sֹ dֱng trong cҺ s֫ KBCB do BYT ban h¨nh s֝ 3671/Qņ-

BYT/2012, HҼ֧ng dӾn xֹ lĨ dֱng cֱ n¹i soi trong chӼn Ľo§n v¨ ĽiԚu tr֗, s֝ 

3916/Qņ-BYT). 

- Nh©n vi°n l¨m c¹ng t§c xֹ lĨ cӺn phӶi mang Ľֳ v¨ Ľ¼ng phҼҺng ti֓n PHCN 

tuȢ theo t³nh hu֝ng tiԒp x¼c. 

- PhӶi x©y dֽng quy Ľ֗nh, quy tr³nh c§c hҼ֧ng dӾn cֱ thԜ v¨ tԀp huӸn vԚ    

ph¸ng ngַa l©y nhi֑m SARS-CoV-2 ֫ NB c· n֥i soi, chiԒu, chֱp X-quang, CT-

Scan cho tӸt cӶ c§c NVYT có liên quan. 

- KiԜm tra, gi§m s§t vi֓c tu©n thֳ cֳa NVYT. 

- Khai b§o nguy cҺ tiԒp x¼c cho ngҼ֩i c· tr§ch nhi֓m gi§m s§t d֗ch t֑ h֙c v¨ 

B֥ phԀn t֡ chֵc b֓nh vi֓n. 

4    c  ước t ực  iện 

4.2. Ngăn ngừa lây nhiễm khi nội soi cho nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 

SARS-CoV-2 khi chụp X-quang, CT-Scan 

4. .1. Q        

- Kh¹ng sֹ dֱng CT-Scan nhԄm mֱc Ľ²ch s¨ng l֙c v¨ ph§t hi֓n vi°m ph֡i do 

SARS-CoV-2, hoԊc coi nhҼ l¨ 1 thֹ nghi֓m ĽӺu ti°n ĽԜ chӼn Ľo§n cho SARS-

CoV-2. 



115 

 

- TriԜn khai chֱp cԂt l֧p vi t²nh m֥t c§ch tiԒt ki֓m nԒu kh¹ng trong Ľ֯t b½ng 

ph§t d֗ch sԐ kh¹ng c· Ľֳ ngҼ֩i lֽc thֽc hi֓n. Ch֕ dֽ trֻ n· cho nhֻng NB nhԀp 

vi֓n, c· tri֓u chֵng v֧i ch֕ Ľ֗nh l©m s¨ng cֱ thԜ cӺn CT-Scan.  

- CӺn tu©n thֳ c§c quy tr³nh  ph½ h֯p trҼ֧c khi thֽc hi֓n chֱp X-quang hoԊc 

CT-Scan NB ĽӺu ti°n, giֻa hai NB và NB tiԒp theo: 

4. . .  á     ự   iệ  

Khi c· trҼ֩ng h֯p ngҼ֩i nhi֑m hoԊc nghi ng֩ nhi֑m SARS-COV-2, c§c ĽҺn 

v֗ c· li°n quan cӺn phӶi tu©n thֳ nhҼ sau: 

a) Khoa lâm sàng: 

- PhӶi g֙i Ľi֓n th¹ng b§o trҼ֧c cho khoa X-quang, ĽԜ khoa X-quang chuӼn b֗ 

ph¸ng chֱp ĽӶm bӶo an to¨n kh¹ng l©y nhi֑m. 

- Nh©n vi°n chuyԜn b֓nh mang phҼҺng ti֓n PHCN và phӼu trang y tԒ hoԊc 

N95 nԒu NB c· h֣ tr֯ h¹ hӸp, ho nhiԚu. 

- NB mang khӼu trang Y tԒ hoԊc N95 tuȢ t³nh h³nh cֱ thԜ. Trong trҼ֩ng h֯p 

NB suy h¹ hӸp, h¹n m°, kh¹ng tֽ Ľi Ľu֯c cӺn cho chֱp X-quang tӴi giҼ֩ng 

(NVYT v¨o chֱp mang phҼҺng ti֓n PHCN, VST, é), hoԊc sֹ dֱng b·p b·ng qua 

mask hoԊc n֥i kh² quӶn (c· lԂp b֥ phԀn l֙c kh² th֫ ra). 

b) Khu vֽc chӼn Ľo§n h³nh Ӷnh v¨ thŁm d¸ chֵc nŁng 

- B֝ tr² ph¸ng chֱp X-quang/thŁm d¸ chֵc nŁng ri°ng cho c§c Ľ֝i tҼ֯ng nghi 

ng֩ hoԊc nhi֑m SARS-CoV-2, Ph¸ng cu֝i d«y, c· ĽԜ bӶng khu vֽc kh¹ng c· phԀn 

sֽ kh¹ng v¨o. 

- Khi chֱp  hoԊc thŁm d¸ chֵc nŁng n°n tԂt th¹ng kh² m§y lӴnh (nԒu th¹ng kh² 

hi֓n tӴi §p lֽc dҼҺng, hoԊc sֹ dֱng m§y lӴnh nguy cҺ ph§t t§n c§c khu vֽc kh§c). 

- Nh©n vi°n chֱp hoԊc thŁm d¸ chֵc nŁng mang ĽӺy Ľֳ phҼҺng ti֓n PHCN, 

c· KT N95, K²nh bӶo v֓ mԂt v¨ mԊt nӴ (do ngҼ֩i NVYT tiԒp x¼c gӺn, v¨ h֙ phӶi 

l¨m thao t§c tiԒp x¼c gӺn v֧i NB). 

- B֝ tr² ĽҼ֩ng di chuyԜn, th½ng Ľֽng chӸt thӶi trong bu֟ng chֱp hoԊc thŁm 

d¸ chֵc nŁng (nguy cҺ NB ho lau d֗ch c· ch֣ vֵt b֛). 

- C· Ľֳ dung d֗ch VST, khֹ khuӼn bԚ mԊt v¨ ph¸ng chֱp sau khi kԒt th¼c 

(theo hҼ֧ng dӾn tӴi phӺn v֓ sinh khֹ khuӼn bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng).  

- ņҺn v֗ VSMT mang phҼҺng ti֓n PHCN ĽԜ v֓ sinh, lau bԚ mԊt, c§c m¨n 

h³nh n°n che phֳ trҼ֧c khi thֽc hi֓n, sau Ľ· th§o v֓ sinh bԚ mԊt v֧i hóa chӸt nh¨ 

sӶn suӸt khuyԒn c§o. 

+ C©n nhԂc sֹ dֱng c§c ĽҺn v֗ X-quang, si°u ©m, n֥i soi di Ľ֥ng trong c§c cҺ 

s֫ chŁm s·c tr°n xe cֵu thҼҺng ĽҼ֯c coi l¨ cӺn thiԒt vԚ mԊt y tԒ. BԚ mԊt tr°n c§c 

m§y cӺn d֑ d¨ng ĽҼ֯c l¨m sӴch, v¨ c· thԜ sֹ dֱng c¹ng cֱ che phֳ d֑ v֓ sinh 

hoԊc d½ng m֥t lӺn r֟i b֛, vi֓c sֹ dֱng ch¼ng gi¼p giֻ cho c§c ph¸ng chֱp X-

quang v¨ thŁm d¸ chֵc nŁng d֑ v֓ sinh khֹ khuӼn v¨ nhanh ch·ng c· thԜ sֹ dֱng 

cho các NB b³nh thҼ֩ng kh§c. 
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+ C§c b§c sǫ, k׃ thuԀt vi°n X-quang, siêu âm cӺn phӶi ĽҼ֯c tԀp huӸn cҺ bӶn 

v¨ di֑n tԀp khi thֽc hi֓n k׃ thuԀt tr°n ngҼ֩i nhi֑m, nghi ng֩ nhi֑m SARS-CoV-2 

vԚ ph¸ng ngַa v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m, ĽԊc bi֓t vi֓c sֹ dֱng phҼҺng ti֓n PHCN 

ĽԜ c· thԜ x§c Ľ֗nh c§c ph§t hi֓n s֧m b֓nh v¨ §p dֱng c§c bi֓n ph§p c§ch ly và 

kiԜm so§t l©y nhi֑m SARS-CoV-2 k֗p th֩i, hi֓u quӶ. 

+ Vi֓c Ľ֙c kԒt quӶ v¨ trӶ kԒt quӶ qua h֓ th֝ng mӴng c¨ng s֧m c¨ng t֝t. 

c) C§c bҼ֧c v֓ sinh khֹ khuӼn m§y X-quang, M§y chֱp CT-Scan và các máy 

chӼn Ľo§n h³nh Ӷnh kh§c. 

ņ֝i v֧i m§y chӼn Ľo§n h³nh Ӷnh nhҼ chֱp X-quang. Nhân viên khoa X-

quang, sau khi kԒt th¼c c¹ng vi֓c chֱp X-quang.  

 ảng 4: Quy tr³nh v֓ sinh m§y chֱp X-quang 

  uẩn  ị p ương tiện làm sạc  k ử k uẩn 

- X¹ hoԊc thau nhֽa c· thԜ t²ch th²ch h֯p (n°n c· chai Ľֽng dung d֗ch 

b³nh x֗t, h֥p Ľֽng khŁn tӼm hóa chӸt khֹ khuӼn). 

- Dung d֗ch Clo 0,1%. 

- KhŁn lau nhiԚu loӴi. 

- Dung d֗ch rֹa tay c· chֵa c֟n. 

- BӶng kiԜm c§c b֥ phԀn cӺn v֓ sinh khֹ khuӼn. 

  ương tiện      

- Chֱp X-quang c· can thi֓p NVYT cӺn mԊc b֥ ch֝ng d֗ch cӸp Ľ֥ 3 v¹ 

khuӼn (nԒu kh¹ng c· mԊc ngo¨i b֥ v¹ khuӼn nhҼ trong l¨m thֳ thuԀt/phӾu 

thuԀt x©m lӸn). 

- N·n che k²n ĽӺu, t·c. 

- KhӼu trang y tԒ hoԊc N95. 

- MԂt k²nh hoԊc mԊt nӴ. 

- GŁng tay sӴch cho v֓ sinh, gŁng tay d¨y khi lau nhֻng nҺi d²nh nhiԚu 

m§u v¨ d֗ch, gŁng tay v¹ khuӼn khi làm X-quang can thi֓p. 

- TӴp dԚ b§n thӸm nԒu cӺn. 

- ֲng hoԊc bao gi¨y. 

 ước 1: ChuӼn b֗ phҼҺng ti֓n, hóa chӸt ĽӺy Ľֳ. 

 ước 2: Mang phҼҺng ti֓n PHCN ĽԜ thֽc hi֓n l¨m sӴch v¨ khֹ khuӼn. 

 ước 3: Thu gom vԀt c§c vԀt sԂc nh֙n, r§c tr°n c§c bԚ mԊt trҼ֧c khi lau.   

 ước 4:  

* BԚ mԊt cֳa xe, h֥c Ľֽng m§y m·c lau lӺn 1 v֧i chӸt tӼy rֹa l¨m sӴch 

chӸt hֻu cҺ b§m d²nh, lau lӺn 2 v֧i dung d֗ch Clo hoӴt t²nh c· n֟ng Ľ֥ 0,01%. 

ņԜ kh¹ trong 10 ph¼t lau lӴi v֧i nҼ֧c sӴch. 
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Trong trҼ֩ng h֯p c· vҼҺng v«i m§u d֗ch lҼ֯ng nhiԚu, xֹ lĨ nhҼ quy tr³nh 

vҼҺng Ľ֡ m§u d֗ch (SOP xֹ lĨ Ľ֡ tr¨né.), v֧i n֟ng Ľ֥ clo hoӴt t²nh 0,5%. 

* BԚ mԊt m§y m·c: lau bԄng khŁn tӼm hóa chӸt khֹ khuӼn hoԊc c֟n ²t 

nhӸt 60 Ľ֥ sau khi l¨m sӴch chӸt hֻu cҺ. 

 ước 5: Sau khi kԒt th¼c, b֛ khŁn lau bӼn v¨o t¼i m¨u vàng và dán nhãn 

ñņ֟ vӶi c· nguy cҺ chֵa SARS-CoV-2ò ֫ b°n ngo¨i. Sau Ľ·, b֛ v¨o t¼i m¨u 

v¨ng thֵ 2 b°n ngo¨i bu֟ng c§ch ly trҼ֧c khi chuyԜn vԚ b֥ phԀn xֳ lĨ Ľ֟ vӶi. 

 ước 6: C֫i b֛ trang phֱc ph¸ng h֥ ph¸ng Ľ֓m v¨ rֹa tay.  

 ước 7: Ghi h֟ sҺ v¨ Ľ§nh dӸu bӶng kiԜm c§c khu vֽc, m§y m·c Ľ« v֓ 

sinh, khֹ khuӼn. 

Chú ý: 

- ņ֝i v֧i m§y si°u ©m vi֓c xֹ lĨ v֓ sinh m§y (bԚ mԊt m§y) tҼҺng tֽ nhҼ c§c 

m§y chֱp chӼn Ľo§n h³nh Ӷnh. CӺn sֹ dֱng hóa chӸt theo khuyԒn c§o cֳa nh¨ sӶn 

suӸt hoԊc sֹ dֱng dung d֗ch khֹ khuӼn kh¹ng l¨m h֛ng m§y nhҼ chlorin n֟ng Ľ֥ 

0,1% hoԊc c֟n 70 Ľ֥. 

- ņ֝i v֧i c§c ĽӺu d¸ cӺn xֹ lĨ nhҼ nhֻng dֱng cֱ b§n thiԒt yԒu. nԒu ĽӺu d¸ 

Ľi v¨o khoang v¹ khuӼn phӶi ti֓t khuӼn. 

- ņ֝i v֧i m§y n֥i soi v¨ c§c b֥ phԀn Ľi k¯m cӺn xem th°m hҼ֧ng dӾn vԚ xֹ 

lĨ dֱng cֱ n֥i soi chӼn Ľo§n v¨ n֥i soi phӾu thuԀt cֳa BYT, theo quyԒt Ľ֗nh s֝ 

3916/Qņ-BYT v¨ hҼ֧ng dӾn xֹ lĨ dֱng cֱ t§i sֹ dֱng lӴi do BYT ban h¨nh s֝ 

3671/Qņ-BYT. 
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  Ụ  Ụ  

 

  ụ lục 1: 

   ĐỒ        Ậ     Ờ     Ễ    Ặ         Ờ    Ễ                       

SARS-COV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB có biểu hiện:  

- Nhi֑m khuӼn h¹ hӸp cӸp S֝t tr°n 38ÁC, ho, kh· th֫; 

- Vi°m ph֡i hoԊc h֥i chֵng suy h¹ hӸp cӸp tiԒn triԜn và kèm theo có 
hoԊc kh¹ng c· h֥i chֵng suy thԀn cӸp;  

- C· c§c tri֓u chֵng vi°m ĽҼ֩ng h¹ hӸp chҼa giӶi th²ch ĽҼ֯c r» r¨ng vԚ 
cŁn nguy°n. 

-  

 

 
Tiền sử: 

- NB ĽԒn nҺi c· d֗ch COVID-19 lҼu h¨nhé; 

- ņ« s֝ng hay Ľi t֧i v½ng d֗ch COVID-19 Ľang lҼu h¨nh;  

- TiԒp xúc gӺn v֧i NB ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh hoԊc nghi nhi֑m COVID-19. 

Cách ly NB 

Hội chẩn xác định 

Xét nghiệm: 

* X®t nghi֓m bԄng Real time RT-PCR hoԊc giӶi tr³nh tֽ gen thԒ h֓ m֧i. KhuyԒn c§o 

thu thԀp mӾu b֓nh phӼm tַ nhiԚu v֗ tr² kh§c nhau nhҼ: b֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp tr°n 
(d֗ch ngo§y h֙ng v¨ d֗ch tֿ hӺu), d֗ch s¼c h֙ng v¨ b֓nh phӼm ĽҼ֩ng h¹ hӸp dҼ֧i 
nhҼ Ľ֩m, d֗ch rֹa phԒ quӶn hoԊc h¼t kh² quӶn. 
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Phụ lục 2: 

   ĐỒ THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN                       

THEO TỪ        Đ ẠN CHẨ  Đ    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m  
duy trì 14 ngày 

kể từ ngày k ởi 

p  t  ện  

 

Bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y nhi֑m 

S¨ng l֙c ph§t hi֓n b֓nh 

 

Thֽc hi֓n ph¸ng ngַa chuӼn 
 và v֓ sinh h¹ hӸp 

NhԀp vi֓n, x®t nghi֓m, chӼn Ľo§n 
xác Ľ֗nh 

 

Cách ly, ph¸ng ngַa chuӼn, ph¸ng ngַa qua 
ĽҼ֩ng gi֙t bԂn v¨ tiԒp x¼c 

X§c Ľ֗nh ca b֓nh nhi֑m 

CoVid-19 

 

ChӼn Ľo§n kh§c 

 

ņ§nh gi§ lӴi bi֓n ph§p  
ph¸ng ngַa 

 

Cách ly, PNC, ph¸ng ngַa qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c, gi֙t bԂn. Khi thֽc hi֓n thֳ 
thuԀt c· tӴo kh² dung §p dֱng th°m ph¸ng ngַa qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh² 

Ph¸ng ngַa l©y nhi֑m duy tr³ 14 ngày kԜ tַ ng¨y kh֫i ph§t b֓nh 
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Phụ lục 3: 

 Ử  Ụ            Ệ    Õ    Ộ         

 Ủ         Ê               Õ     ỐNG COVID-19 

 

 ị trí  t ủ 

thuật 

 ử dụng p ương tiện p òng  ộ c  n ân 

B֥ quӺn 

§o ch֝ng 

d֗ch 

TӴp dԚ GŁng KhӼu 

trang y tԒ 

KhӼu 

trang 

N95 

Kính bӶo 

h  ֥/ tӸm 

che mԊt 

TiԒp Ľ·n +/-  +/- +  +/- 

Ph¸ng kh§m 

s¨ng l֙c 
+  + + +/- + 

Khu vֽc c§ch li 

trong BV 
+ +/- +  + + 

Ph¸ng x®t 

nghi֓m 
+ +/- +  + + 

VԀn chuyԜn 

ngҼ֩i b֓nh 
+ +/- + + +/- + 

Khu xֹ lĨ, bӶo 

quӶn thi h¨i 
+ +/- + + +/- + 

Khi làm th  ֳ

thuԀt, phӾu 

thuԀt  

+ + + + + + 

Ghi chú: (+) CӺn thiԒt s  ֹd nֱg. 

 (+/-) Cân nhԂc s ֹd nֱg theo t nַg trҼn֩g h p֯. 
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  ụ lục 4: 

 Ự   Ù          Ệ    Õ    Ộ         

 

 í dụ: cách tính s֝ lҼ֯ng phҼҺng ti֓n PHCN cho c§c t³nh hu֝ng tiԒp x¼c: Dֽ tr½ 

phҼҺng ti֓n PHCN cho 1 ng¨y l¨m vi֓c tӴi 1 ĽҺn v֗ ĽiԚu tr֗, chŁm s·c NB nghi ng֩ hoԊc 

nhi֑m SARS-CoV-2. 

1   ố NVYT làm việc tại  ơn vị  iều trị      -19 (giӶ Ľ֗nh) 

  ân sự 

( ơ số t ực tế  àng ngày) 

 ố người 

NVYT/Ca 

 ố c  làm 

việc/ngày 

 ổng số 

người/ngày 

S֝ ĽiԚu dҼ֭ng 4 3 12 

S֝ B§c sǫ 2 3 6 

Nhân viên giám sát 1 3 3 

NgҼ֩i h֣ tr֯ (h֥ lĨ, NV v֓ sinhé) 2 3 6 

KTV x®t nghi֓m 2 3 6 

T֡ng s֝ ngҼ֩i 11 

 

33 

T֡ng s֝ ng¨y dֽ tr½ 1 

   

2   ự trù lượng p ương tiện PHCN t eo số      

  ân sự 

( ơ số t ực tế  àng ngày) 

 ố 

người/ngày 

 ố  ộ 

p ương 

tiện      

cần t iết 

c o 1 người 

 ố  ộ 

p ương tiện 

     cần 

t iết t eo vị 

trí làm việc 

S֝ ĽiԚu dҼ֭ng 12 2 24 

S֝ B§c sǫ 6 2 12 

Giám sát viên 3 2 6 

NgҼ֩i h֣ tr֯ (h֥ lĨ, NV v֓ sinhé) 6 2 12 

KTV x®t nghi֓m 6 2 12 

 ố  ộ p ương tiện      dự p òng 5 

 ổng số: 71 

 

Ghi chú:  

-        ví dụ v   á    í   p  ơ    iệ  PH N     1 k   vự    m việ . S    ợ   v  

v    í   m việ      NV T  ù       p     ô       mỗi  ơ  v . 

-  á   ơ    KBCB  ó     áp dụ    á    í           í    iê              ại p  ơ   

 iệ  PH N v           k   vự . 
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  ụ lục 5: 

 Ả     Ể             Ự        Ử  ỤNG          Ệ  PHCN 

Cá  bả   ki m             á  mẫ     m k ả  v   ó      ầ   i     ỉ    ại     p ù 

 ợp dự    ê    ại p  ơ    iệ  PHCN  iệ   ó  ại  ơ         

 ảng kiểm m ng p ương tiện      

ņҺn v:֗ ___________________________________    

Th i֩ gian giám sát (ngày/gi )֩: ______________________________    

NgҼ֩i giám sát: _______________________________    

NVYT: ___________________________    

STT  ội dung Đ n  gi  Ghi chú 

Đạt   ư   ạt  

A   uẩn  ị     

1 NVYT c uẩn  ị     

1.1 Trang phֱc y tԒ theo quy Ľ֗nh    

1.2 Th§o b֛ trang sֵc    

1.3 VST    

2   uẩn  ị p ương tiện và  ị   iểm    

2.1 B֥ Ľ֟ bӶo h֥ ch֝ng d֗ch theo cӸp 

Ľ ֥v¨ t³nh hu֝ng dֽ kiԒn 

   

2.2 Dung d֗ch VST: 01 chai    

2.3 Th½ng Ľֽng chӸt thӶi l©y nhi֑m m¨u 

v¨ng, c· ĽӴp ch©n: 01  chiԒc 

   

2.4 Thùng ng©m dֱng cֱ: 01 chiԒc    

2.5 ChuӼn b֗ Ľ֗a ĽiԜm: 

Bu֟ng Ľ֓m hoԊc ng¨y tӴi cֹa khu 

vֽc/ bu֟ng c§ch ly 

   

B   c  ước tiến  àn     

  rìn  tự m ng p ương tiện         

1 VST    

2 ņi ֳng hoԊc bao giӺy ngo¨i b֥ Ľ֟ cҺ 

bӶn, ¹m l©y ֝ng quӺn b֥ Ľ֟ mԊc cҺ 

bӶn  

   

3 MԊc quӺn v¨ §o cho¨ng Ľ¼ng k׃ 

thuԀt (quӺn tr½m ngo¨i ֳng hoԊc bao 

giӺy) 

   

4 Mang khӼu trang Ľ¼ng k׃ thuԀt    

5 Mang k²nh bӶo h֥ loӴi g֙ng g¨i tai    

6 ņ֥i mȈ tr½m k²n t·c, ĽӺu, tai, dây 

Ľeo khӼu trang. 

   

7 Mang tӸm che mԊt hoԊc kính bӶo h  ֥

(nԒu là loӴi d©y Ľeo ngo¨i mȈ). 

   

8 VST    

9 Mang gŁng tay Ľ¼ng k׃ thuԀt    
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 ảng kiểm t  o  ỏ p ương tiện      

ņҺn v:֗ ___________________________________    

Th i֩ gian giám sát (Ngày/gi )֩: ______________________________    

NgҼ֩i giám sát: _______________________________    

NVYT: ___________________________    

 

STT  ội dung Đ n  gi  Ghi chú 

Đạt   ư   ạt 

  rìn  tự t  o  ỏ p ương tiện PHCN    

A  oại quần   o c oàng và mũ trùm  ầu rời 

1 Th§o gŁng.  

Khi tháo cu n֥ mԊt trong gŁng ra ngo¨i, b ֛ vào 

th½ng Ľnֽg chӸt thӶi. NԒu có mang tӴp dԚ, tháo 

tӴp dԚ, c i֫ d©y dҼi֧ trҼc֧, dây trên sau, cu n֥ 

ngҼ֯c mԊt trong c aֳ tӴp dԚ ra ngoài, b  ֛vào thùng 

chӸt thӶi. 

   

2 VST lӺn 1    

3 Tháo b  ֛áo choàng, cu n֥ mԊt trong c aֳ áo choàng 

ra ngoài và b  ֛vào thùng chӸt thӶi 

   

4 VST lӺn 2    

5 Tháo b  ֛quӺn và nֳg hoԊc bao giӺy cùng lúc, l n֥ 

mԊt trong c aֳ quӺn ra ngoài, b  ֛ vào thùng chӸt 

thӶi. NԒu mang nֳg, ĽԊt nֳg vào thùng có dung 

d c֗h kh  ֹkhuӼn. 

   

6 VST lӺn 3    

7 Tháo kính bӶo h  ֥hoԊc tӸm che mԊt ( cӺm vào 2 

bên g n֙g c aֳ kính/ tӸm che mԊt nԒu nԄm ngoài 

mȈ). 

   

8 VST lӺn 4    

9 Tháo b  ֛mȈ tr½m bԄng cách lu n֟ tay vào mԊt 

trong mȈ 

   

10 Tháo khӼu trang (cӺm vào phӺn d©y Ľeo ph²a sau 

ĽӺu hoԊc sau tai) 

   

11 VST lӺn 5    

B Loại  ồ p òng  ộ quần liền  o 

1 Th§o gŁng.  

Khi tháo cu֥n mԊt trong gŁng ra ngo¨i, b֛ v¨o 

th½ng Ľֽng chӸt thӶi. NԒu c· mang tӴp dԚ, th§o 

tӴp dԚ, c֫i d©y dҼ֧i trҼ֧c, d©y tr°n sau, cu֥n 

ngҼ֯c mԊt trong cֳa tӴp dԚ ra ngo¨i, b֛ v¨o th½ng 

chӸt thӶi. 

   

2 VST lӺn 1    

3 Th§o k²nh bӶo h֥ hoԊc tӸm che mԊt ( cӺm vào 2 

b°n g֙ng cֳa k²nh/ tӸm che mԊt  nԒu k²nh hoԊc 
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tӸm che mԊt nԄm ngo¨i mȈ) 

4 VST lӺn 2    

5 Tháo b  ֛mȈ, §o, quӺn. Khi th§o ĽԜ mԊt trong c aֳ 

trang ph cֱ l n֥ ra ngoài và loӴi b  ֛vào thùng gom 

chӸt thӶi 

   

6 VST lӺn 3    

7 Tháo nֳg hoԊc bao giӺy, l n֥ mԊt trong ra ngoài và 

b  ֛ vào thùng chӸt thӶi. NԒu mang nֳg, ĽԊt nֳg 

vào thùng có dung d c֗h kh  ֹkhuӼn nԒu tái s  ֹd nֱg 

lӴi nֳg 

   

8 VST lӺn 4    

9 Th§o khӼu trang (cӺm v¨o phӺn d©y Ľeo ph²a sau 

ĽӺu hoԊc sau tai) 

   

10 VST lӺn 5    

 [N  ồ : “H ớ   dẫ   ạm    i v  kỹ    ậ , p      ại v   ự    ọ  b        p ụ  

p    ,       d     OVID-19” - Q             1616 Q -BYT             ban hành 

ngày 08/04/2020] 
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  ụ lục 6: 

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ BÁN THI T Y U KHÔNG THỂ TIỆT KHUẨN: 

Ố       Đ ỜNG TIÊU HÓA, ỐNG SOI PH  QUẢN 
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  ụ lục 7: 

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ BÁN THI T Y U NHÓM HỖ TRỢ HÔ HẤP 
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  ụ lục 8: 

QU    Ì      XỬ  Ý    ĐÓ    Ó   Ụ    Ụ         U    Ớ      

 Ậ    U Ể   Ề Đ    Ị XỬ  Ý  Ậ    U   
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  ụ lục 9: 

QU    Ì   XỬ  Ý  Ụ    Ụ   Ô           U 
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  ụ lục 10: 

      Ụ   Ụ    Ụ  Ô  Ấ   Ỗ   Ợ      U                    

    XỬ  Ý 

 

STT 
  n  mục dụng cụ  ỗ trợ 

 ộ  ấp 

 ử dụng 

1 lần 

  i sử dụng 

 iệt 

k uẩn 

KK 

 Đ  

KK 

 Đ   

A   ở oxy  ỗ trợ     

1. B³nh l¨m Ӽm oxy  ã ã  

2. Cannula ã    

3. D©y n֝i oxy  ã    

4. Mask oxy ± t¼i dֽ trֻ ã    

 ...     

B   ở m y     

1. Airway ã    

2. Bóng ambu  ã ã  

3. B֥ l¨m Ӹm + Ӽm 

(Humidifier) 

 ã ã  

4. Catheter mount (Ru֥t g¨) ã    

5. D©y n֝i h¼t Ľ¨m ã    

6. D©y th֫ nhֽa PE/PVC ã    

7. D©y th֫ silicon  ã ã  

8. H֓ th֝ng l¨m n·ng    ã 

9. L֙c khuӼn (Filter) ã    

10. L֙c kh² v¨o  ã   

11. L֙c kh² ra  ã   

12. LҼ֭i Ľ¯n ĽԊt NKQ  ã ã  

13. Mask th֫ m§y  ã ã  

14. M¨n h³nh m§y th֫    ã 

15. Th©n m§y th֫    ã 

16. ֜ng NKQ ã    

17. Raccord (Co n֝i)  ã    

 ...     

C  ệ t ống p un k í dung     



131 

 

STT 
  n  mục dụng cụ  ỗ trợ 

 ộ  ấp 

 ử dụng 

1 lần 

  i sử dụng 

 iệt 

k uẩn 

KK 

 Đ  

KK 

 Đ   

1. BӺu phun kh² dung ã  ã  

2. D©y n֝i ã    

3. Mask khí dung ã  ã  

4. Máy phun khí dung    ã 

 ...     

D Máy gây mê     

1. B·ng gi¼p th֫    ã 

2. B·ng xԒp    ã 

3. Bu֟ng chֵa chӸt hӸp thu 

CO2 

   ã 

4. D©y th֫ nhֽa PE/PVC ã    

5. D©y th֫ silicon  ã ã  

6. Mask gây mê  ã ã  

7. Van hӴn chԒ §p lֽc    ã 

8. Van hít vào    ã 

9. Van th֫ ra    ã 

 ...     
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Phụ lục 11: 

CÁC HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH 

 

B֓nh d֗ch ng¨y c¨ng c· xu hҼ֧ng di֑n biԒn kh· lҼ֩ng, tӴi nhiԚu nҼ֧c tr°n thԒ gi֧i 

Ľang c· t³nh trӴng ph§t sinh, gia tŁng nhֻng b֓nh d֗ch m֧i n֡i v¨ nguy hiԜm. Trong các 

Ľ֯t b½ng ph§t b֓nh d֗ch, vi֓c sֹ dֱng h·a chӸt ĽԜ khֹ tr½ng c§c vԀt dֱng v¨ khu vֽc b֗ 

¹ nhi֑m l¨ rӸt quan tr֙ng, c· thԜ ngŁn chԊn d֗ch l©y lan v¨ giӶm s֝ nӴn nh©n. 

C· nhiԚu loӴi h·a chӸt khֹ tr½ng ĽҼ֯c sֹ dֱng trong c§c cҺ s֫ y tԒ, ngҼ֩i sֹ dֱng 

phӶi ĽҼ֯c cung cӸp ĽӺy Ľֳ th¹ng tin vԚ nhֻng h·a chӸt Ľ·, c§c h·a chӸt phӶi ĽӶm bӶo 

ĽӴt hi֓u quӶ cao trong c§c kh©u xֹ lĨ m¹i trҼ֩ng, kh¹ng kh² ph¸ng, c§c thiԒt b֗ y tԒ v¨ 

chӸt thӶi. DҼ֧i Ľ©y l¨ m֥t s֝ h·a chӸt thҼ֩ng d½ng ĽԜ ph¸ng ch֝ng b֓nh d֗ch trong các 

cҺ s֫ y tԒ hi֓n nay: 

1     m     c ất t ường dùng  ể k ử k uẩn da và VST 

1.1. Cồn (Alcohol) 

1.1.1.  ặ   i m       

Trong khֹ khuӼn, c֟n ĽҼ֯c sֹ dֱng l¨ c֟n Ethyl 70
0 
hoԊc c֟n Isopropyl 50

0
. Hi֓u 

quӶ s§t khuӼn cֳa c֟n thҼ֩ng ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ cao. Trong c§c chԒ phӼm VST, c֟n ֫ mֵc 

60%-80%. C֟n cao Ľ֥ hҺn, bay hҺi nhanh n°n cȈng giӶm phӺn n¨o hi֓u quӶ s§t tr½ng. 

1.1. .  ơ      á  dụ   

C֟n l¨m biԒn t²nh protein cֳa vi khuӼn, vi r¼t c· t§c dֱng tr°n c§c tԒ b¨o sinh 

dҼ֭ng (kԜ cӶ BK- trֽc khuӼn lao, vi r¼t  c· v֛, nӸm) nhҼng kh¹ng c· t§c dֱng tr°n b¨o 

tֹ. 

C֟n ph§ hֳy c§c cӸu tr¼c lipid cֳa vi r¼t n°n vi r¼t sԐ b֗ ti°u di֓t trong v¨i chֱc 

gi©y sau tiԒp x¼c. 

1.1.3.  H ớ   dẫ   ử dụ   

C֟n v¨ c§c chԒ phӼm cֳa c֟n ĽҼ֯c dung ĽԜ VST trong qu§ tr³nh mang v¨ th§o 

phҼҺng ti֓n PHCN. Ngo¨i ra c֟n c¸n ĽҼ֯c d½ng ĽԜ khֹ khuӼn c§c dֱng cֱ nhҼ nhi֓t kԒ, 

dֱng cֱ n֥i soi v»ng mӴc, nԂp cao su cֳa nhֻng l֙ thu֝c chia nhiԚu liԚu hoԊc c§c chai 

Ľֽng vԂc xin, b·ng ambu, dֱng cֱ si°u ©m hoԊc c§c dֱng cֱ sֹ dֱng ĽԜ pha chԒ thu֝c. 

C֟n l¨ chӸt d֑ ch§y n°n cӺn lҼu giֻ trong m¹i trҼ֩ng m§t, ĽiԚu ki֓n th¹ng kh² t֝t. 

C֟n b֝c hҺi nhanh do vԀy c§c dֱng cֱ chֵa c֟n phӶi c· nԂp ĽԀy, c§c dֱng cֱ cӺn khֹ 

khuӼn phӶi ĽҼ֯c ng©m ngԀp trong c֟n. 

1.2. Dung dịch có chứa Chlorhexidinegluconat 

1.2.1.  ặ   i m chung 

C§c dung d֗ch chֵa Chlorhexidine c· t§c dֱng di֓t khuӼn nhanh, mӴnh, ph֡ r֥ng, 

trong th¨nh phӺn c· b֡ sung chӸt l¨m mԚm, l¨m Ӽm dҼ֭ng da. T§c dֱng di֓t khuӼn k®o 

d¨i hҺn so v֧i c§c c§c dung d֗ch chֵa c֟n v¨ Iodophor, kh¹ng g©y k²ch ֵng da. 

1. . .  ơ      á  dụ   

Chlorhexidine c· hi֓u quӶ tr°n phӴm vi r֥ng Ľ֝i v֧i c§c vi khuӼn Gram (+) v¨ 

Gram (-), men, nӸm da v¨ c§c vi r¼t Ҽa lipid. Thu֝c kh¹ng c· t§c dֱng tr°n c§c b¨o tֹ. 

1. .3. H ớ   dẫ   ử dụ   
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Dung d֗ch Chlorhexidine 2% sֹ dֱng ĽԜ khֹ khuӼn da nhҼ tԂm, VST, khֹ khuӼn 

ni°m mӴc nhҼ kh² dung v¨o mi֓ng. 

Dung d֗ch Chlorhexidine 4% sֹ dֱng ĽԜ VST trҼ֧c phӾu thuԀt, Ľ֭ ĽԎ. 

1.3. Hợp chất Iodophor 

1.3.1.  ặ   i m       

ChӸt khֹ khuӼn thu֥c nh·m Iodophor ĽҼ֯c sֹ dֱng trong c§c c֫ s֫ y tԒ nhҼ 

Povidone-Iodine (kԒt h֯p giֻa Polyvinylpyroiodine v¨ Iode) c· khӶ nŁng di֓t vi khuӼn 

v¨ vi r¼t nhҼng kh¹ng di֓t ĽҼ֯c b¨o tֹ, chӸt n¨y ²t g©y k²ch ֵng da v¨ kh¹ng ĽԜ lӴi m¨u 

sau khi sֹ dֱng. 

1.3. .  ơ      á  dụ   

H֯p chӸt Iodophor c· khӶ nŁng x©m nhԀp rӸt nhanh v¨o v§ch tԒ b¨o cֳa VSV v¨ 

ph§ v֭ cӸu tr¼c protein v¨ acid nucleic cֳa ch¼ng. 

1.3.3. H ớ   dẫ   ử dụ   

C§c h·a chӸt thu֥c nh·m Iodophor ĽҼ֯c sֹ dֱng trong s§t khuӼn da, thay bŁng vԒt 

m֡ v¨ khֹ khuӼn c§c loӴi dֱng cֱ, vԀt dֱng y tԒ kh¹ng x©m nhԀp nhҼ nhi֓t kԒ, ֝ng 

nghe, huyԒt §p kԒ... 

2. Nhóm hóa c ất t ường sử dụng trong xử lý môi trường 

2.1. Chlorine và hợp chất Chlorine 

 .1.1.  ặ   i m       

Chlorine v¨ c§c h֯p chӸt chlorin ĽҼ֯c sֹ dֱng ph֡ biԒn nhӸt trong ph¸ng ch֝ng 

d֗ch tӴi c§c cҺ s֫ y tԒ. LoӴi h·a chӸt n¨y t֟n tӴi dҼ֧i hai dӴng: dӴng l֛ng (Javel) hoԊc 

dӴng rԂn (Calcium Hypochloride). C§c chӸt khֹ khuӼn chlorine c· ph֡ kh§ng khuӼn 

r֥ng, di֓t vi khuӼn nhanh, gi§ th¨nh thӸp. Tuy nhi°n, hӴn chԒ cֳa loӴi h·a chӸt n¨y l¨ Łn 

m¸n c§c dֱng cֱ, vԀt dֱng y tԒ khi tiԒp x¼c v¨ hoӴt t²nh  giӶm khi c· mԊt c§c chӸt hֻu 

cҺ. 

Nhֻng h֯p chӸt giӶi ph·ng Chlorine ĽҼ֯c sֹ dֱng trong b֓nh vi֓n bao g֟m hai 

loӴi: Cloramin B (Dioxide Chlorine) v¨ Cloramin T.  

 .1. .  ơ      á  dụ   

Sֽ c· mԊt cֳa h֯p chӸt Chlorine l¨m ֵc chԒ c§c phӶn ֵng cֳa nhֻng enzyme cӺn 

thiԒt tham gia v¨o qu§ tr³nh nh©n l°n cֳa vi r¼t, l¨m thay Ľ֡i bӶn chӸt protein v¨ bӸt hoӴt 

c§c acid nucleic cֳa vi r¼t. 

 .1.3. H ớ   dẫ   ử dụ   

C§c dung d֗ch khֹ khuӼn c· Chlorine cӺn ĽӴt n֟ng Ľ֥ t֝i thiԜu 0,05% (500 ppm) 

sau khi pha. Dung d֗ch pha 0,05% ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ khֹ nhi֑m c§c bԚ mԊt nhҼ s¨n nh¨, 

tҼ֩ng, trӺn nh¨... V֧i c§c phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn nhҼ xe cֵu thҼҺng, c§ng, vԀt dֱng 

kh§c phӶi ĽҼ֯c phun khֹ khuӼn sau khi vԀn chuyԜn. 

C§c dung d֗ch pha tַ c§c h·a chӸt chֵa Clo tr°n th֗ trҼ֩ng hi֓n nay v֧i n֟ng Ľ֥ 

0,05, 0,5%, 1% v¨ 1,25% Clo hoӴt t²nh thҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng t½y theo mֱc Ľ²ch v¨ c§ch 

thֵc cֳa vi֓c khֹ khuӼn. Vi֓c t²nh n֟ng Ľ֥ dung d֗ch phӶi dֽa v¨o clo hoӴt t²nh. V³ c§c 

h·a chӸt kh§c nhau c· h¨m lҼ֯ng clo hoӴt t²nh kh§c nhau, cho n°n phӶi t²nh to§n Ľֳ kh֝i 

lҼ֯ng h·a chӸt cӺn thiԒt ĽԜ ĽӴt ĽҼ֯c dung d֗ch c· n֟ng Ľ֥ clo hoӴt t²nh mu֝n sֹ dֱng. 
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LҼ֯ng h·a chӸt chֵa Clo cӺn ĽԜ pha s֝ l²t dung d֗ch v֧i n֟ng Ľ֥ Clo hoӴt t²nh theo 

y°u cӺu ĽҼ֯c t²nh theo c¹ng thֵc sau: 

L ợ    ó    ấ    am) = 

Nồ            ạ   í       d    

d     ầ  p    %  x     í  
x 1.000 

H m   ợ         ạ   í         ó  

  ấ   ử dụ    %  

* H¨m lҼ֯ng Clo hoӴt t²nh cֳa h·a chӸt sֹ dֱng lu¹n ĽҼ֯c nh¨ sӶn xuӸt ghi tr°n 

nh«n, bao b³ hoԊc bӶng hҼ֧ng dӾn sֹ dֱng sӶn phӼm. 

V² dֱ: 

- ņԜ pha 10 l²t dung d֗ch c· n֟ng Ľ֥ clo hoӴt t²nh 0,5% tַ b֥t Cloramin B 25% Clo 

hoӴt t²nh, cӺn: (0,5 x 10/25) x 1.000 = 200 gam. 

- ņԜ pha 10 l²t dung d֗ch c· n֟ng Ľ֥ clo hoӴt t²nh 0,5% tַ b֥t Canxi hypocloride 

70% Clo hoӴt t²nh, cӺn: (0,5 x 10/70 ) x 1.000 = 72 gam. 

- ņԜ pha 10 l²t dung d֗ch c· n֟ng Ľ֥ clo hoӴt t²nh 0,5% tַ b֥t Natri 

dichloroisocianurate 60% Clo hoӴt t²nh, cӺn: (0,5 x 10/60) x 1.000 = 84 gam. 

 ảng 1. LҼ֯ng h·a chӸt chֵa Clo ĽԜ pha 10 l²t dung d֗ch v֧i c§c n֟ng Ľ֥ Clo hoӴt t²nh 

thҼ֩ng sֹ dֱng trong v֓ sinh bԚ mԊt m¹i trҼ֩ng trong b֓nh vi֓n 

Tê   ó    ấ     m 

  ợ         ạ   í    

L ợ    ó    ấ   ầ     p   1   í  d    

d     ó  ồ            ạ   í   Cách pha 

0,05% 0,25% 0,5% 1,25% 2,5% 

Cloramin B 25% 20g 100g 200g 500g 1000g Hòa tan hoàn toàn 

lҼ֯ng h·a chӸt cӺn 

thiԒt cho vַa Ľֳ v֧i 

10 l²t nҼ֧c sӴch, ֫ 

nhi֓t Ľ֥ thҼ֩ng. 

Canxi HypoCloride 

70% 
7,2g 36g 72g 180g 360g 

B֥t Natri Dichloro_ 

isocyanurate 60% 
8,4g 42g 84g 210g 420g 

 

Cholorine ĽҼ֯c sֹ dֱng ph֡ biԒn trong khֹ khuӼn nҼ֧c. Vi֓c sֹ dֱng chlorine ֫ 

n֟ng Ľ֥ cao l¨m giӶm Ľ§ng kԜ s֝ lҼ֯ng vi khuӼn trong c§c ngu֟n nҼ֧c b֗ ¹ nhi֑m. 

C§c dung d֗ch khֹ tr½ng c· Clo sԐ giӶm t§c dֱng nhanh theo th֩i gian, cho n°n ch֕ 

pha Ľֳ lҼ֯ng cӺn sֹ dֱng v¨ phӶi sֹ dֱng c¨ng s֧m c¨ng t֝t sau khi pha. T֝t nhӸt ch֕ 

pha v¨ sֹ dֱng trong ng¨y, kh¹ng n°n pha sԈn ĽԜ dֽ trֻ. Dung d֗ch  Ľ« pha cӺn bӶo quӶn 

֫ nҺi kh¹, m§t, ĽԀy k²n, tr§nh §nh s§ng. 

2.2. Hợp chất ammonium bậc 4 

H֯p chӸt Ammonium bԀc 4 ĽҼ֯c sֹ dֱng nhҼ c§c chӸt khֹ khuӼn trong b֓nh vi֓n, 

ch¼ng c· khӶ nŁng di֓t nӸm, vi khuӼn, lipophilics vi r¼t nhҼng kh¹ng c· khӶ nŁng di֓t 

b¨o tֹ. LoӴi h֯p chӸt n¨y ch֕ ĽҼ֯c sֹ dֱng nhҼ hóa chӸt khֹ khuӼn m¨ kh¹ng ĽҼ֯c sֹ 

dֱng v֧i vai tr¸ l¨ chӸt s§t khuӼn Ľ֝i v֧i da hay c§c m¹ cֳa cҺ thԜ.  

Nhֻng h֯p chӸt Ammonium bԀc 4 l¨ c§c t§c nh©n l¨m sӴch rӸt t֝t, nhҼng v֧i 

SARS-COV-2 hi֓u quӶ kh¹ng cao n°n kh¹ng khuyԒn kh²ch sֹ dֱng. 

3     m     c ất dùng k ử k uẩn  tiệt k uẩn dụng cụ 

3.1. Glutaraldehyde 

3.1.1.  ặ   i m       
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BӶn chӸt cֳa Glutaraldehyde l¨ c§c Dialdehyde b«o ho¨. Glutaraldehyde ĽҼ֯c sֹ 

dֱng v֧i vai tr¸ nhҼ m֥t h·a chӸt ti֓t khuӼn v¨ khֹ khuӼn mֵc Ľ֥ cao. Dung d֗ch 

Glutaraldehyde mang t²nh acid v¨ kh¹ng c· khӶ nŁng di֓t b¨o tֹ. Ch֕ khi dung d֗ch ĽҼ֯c 

hoӴt h·a bԄng c§c t§c nh©n g©y kiԚm hóa ֫ pH tַ 7,5 ï 8,5, lúc này dung d֗ch m֧i c· khӶ 

nŁng di֓t b¨o tֹ. 

Glutaraldehyde ĽҼ֯c sֹ dֱng r֥ng r«i tӴi c§c cҺ s֫ y tԒ b֫i nhֻng lĨ do sau:  

- HoӴt t²nh di֓t khuӼn t֝t;  

- HoӴt t²nh di֓t khuӼn kh¹ng b֗ thay Ľ֡i ngay cӶ khi c· mԊt c§c chӸt hֻu cҺ (Ľ֩m, 
m§u, mֳ ...). 

- Kh¹ng g©y Łn m¸n v֧i tӸt cӶ c§c loӴi dֱng cֱ. 

3.1. .  ơ      á  dụ   

HoӴt t²nh di֓t khuӼn cֳa Glutaraldehyde ĽҼ֯c thֽc hi֓n b֫i vi֓c kiԚm h·a c§c 

nh·m: sulfhydral, hydroxyl, carboxyl v¨ amino cֳa vi sinh vԀt. ņ©y l¨ nguy°n nh©n dӾn 

ĽԒn nhֻng thay Ľ֡i vԚ cӸu tr¼c AND, ARN v¨ nhֻng thay Ľ֡i trong qu§ tr³nh t֡ng h֯p 

protein cֳa vi sinh vԀt. 

3.1.3. H ớ   dẫ   ử dụ   

Dung d֗ch Glutaraldehyde Ó2% mang t²nh kiԚm thҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng v֧i mֱc Ľ²ch 

khֹ khuӼn mֵc Ľ֥ cao c§c dֱng cֱ k®m ch֗u nhi֓t nhҼ: ֝ng n֥i soi, dֱng cֱ g©y m°, 

dֱng cֱ Ľo dung t²ch ph֡i v¨ c§c trang thiԒt b֗ kh§c sֹ dֱng trong chӼn Ľo§n,  ĽiԚu tr֗ 

c§c b֓nh ĽҼ֩ng h¹ hӸp.  

Dֱng cֱ sau khi ng©m trong dung d֗ch phӶi ĽҼ֯c tr§ng k׃ bԄng nҼ֧c cӸt v¹ khuӼn 

v¨ l¨m kh¹ r֟i m֧i ĽҼ֯c mang ra sֹ dֱng. 

NVYT c· thԜ b֗ vi°m da, k²ch ֵng ni°m mӴc mȈi, mԂt... do phҺi nhi֑m v֧i 

Glutaraldehyde khi dung d֗ch lҼu giֻ trong c§c chԀu ng©m kh¹ng ĽҼ֯c ĽԀy k²n hoԊc do 

h֓ th֝ng th¹ng kh² tӴi khu vֽc xֹ lĨ dֱng cֱ kh¹ng Ľֳ ti°u chuӼn. Trong nhֻng trҼ֩ng 

h֯p nhҼ vԀy, n֟ng Ľ֥ Glutaraldehyde c· thԜ ĽӴt ֫ mֵc 0,05 ppm. ņԜ l¨m giӶm thiԜu 

nguy cҺ phҺi nhi֑m v֧i dung d֗ch Glutaraldehyde trong qu§ tr³nh sֹ dֱng, c§c dung d֗ch 

cӺn ĽҼ֯c lҼu giֻ trong chԀu c· nԂp ĽԀy k²n. T֝c Ľ֥ trao Ľ֡i kh² cֳa h֓ th֝ng th¹ng kh² 

tӴi khu vֽc khֹ khuӼn dֱng cֱ phӶi ĽӴt tַ 7-15 lu֟ng kh¹ng kh² trao Ľ֡i/gi֩. 

N֟ng Ľ֥ Glutaraldehyde giӶm Ľi trong th֩i gian sֹ dֱng, phӶi thҼ֩ng xuy°n kiԜm 

tra hi֓u lֽc khֹ khuӼn cֳa dung d֗ch. 

3.2. Hydrogen peroxide 

3. .1.  ặ   i m       

Hydrogen peroxide c· hoӴt t²nh di֓t khuӼn t֝t, di֓t ĽҼ֯c vi khuӼn, vi r¼t , nӸm v¨ 

b¨o tֹ. 

3. . .  ơ      á  dụ   

Hydrogen peroxide ph§ hֳy g֝c hydroxyl tֽ do, dӾn ĽԒn thay Ľ֡i cӸu tr¼c m¨ng 

lipid, DNA v¨ c§c th¨nh phӺn thiԒt yԒu kh§c cֳa tԒ b¨o vi sinh vԀt. LoӴi h·a chӸt n¨y c· 

khӶ nŁng ֵc chԒ khӶ nŁng sӶn xuӸt men catalase (men c· t§c dֱng bӶo v֓ tԒ b¨o vi sinh 

vԀt ch֝ng lӴi t§c Ľ֥ng cֳa Hydrogen peroxide bԄng c§ch l¨m thóai hóa Hydrogen 

peroxide th¨nh oxy v¨ nҼ֧c). 

3. .3. H ớ   dẫ   ử dụ   
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Dung d֗ch Hydrogen peroxide 6%-25% c· t§c dֱng ti֓t khuӼn. Nhֻng sӶn phӼm sֹ 

dֱng ph֡ biԒn tr°n th֗ trҼ֩ng hi֓n nay l¨ dung d֗ch chֵa 7,5% Hydrogen peroxide v¨ 

0,85% Acid phosphoric (gi¼p dung d֗ch duy tr³ Ľ֥ PH thӸp. Dung d֗ch Hydrogen 

peroxide 5% bӸt hoӴt 10
5 
vi khuӼn lao Ľa kh§ng thu֝c sau 10 ph¼t, bӸt hoӴt c§c vi r¼t  bӴi 

li֓t, vi°m gan A sau 30 ph¼t. Dung d֗ch  Hydrogen peroxide 10% ĽҼ֯c so s§nh vԚ hi֓u 

quӶ di֓t khuӼn cֳa dung d֗ch Glutaraldehyde 2% trong th֩i gian 20 ph¼t. 

N֟ng Ľ֥ Hydrogen peroxide giӶm nhiԚu trong khi sֹ dֱng, v³ vԀy cӺn phӶi thҼ֩ng 

xuy°n kiԜm tra hi֓u lֽc khֹ khuӼn cֳa dung d֗ch Ľ« hoӴt h·a. 

3.3. Orthopthaladehyde 

3.3.1.  ặ   i m       

Orthopthaladehyde (OPA) l¨ loӴi h֯p chӸt chֵa 0,55% 1.2 Benzendicarboxyl-

aldehyde. OPA c· khӶ nŁng di֓t khuӼn t֝t, ĽԊc t²nh di֓t vi khuӼn lao cֳa OPA t֝t hҺn so 

v֧i Glutaraldehyde. 

3.3. .  ơ      á  dụ   

CҺ chԒ t§c dֱng hi֓n nay vӾn chҼa ĽҼ֯c x§c Ľ֗nh r». 

3.3.3. H ớ   dẫ   ử dụ   

Dung d֗ch OPA thҼ֩ng ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ khֹ khuӼn c§c dֱng cֱ n֥i soi. HoӴt t²nh di֓t 

khuӼn cֳa OPA ֡n Ľ֗nh trong phӴm vi pH thay Ľ֡i tַ 3-9. Kh¹ng Ľ¸i h֛i phӶi hoӴt h·a dung 

d֗ch trҼ֧c khi sֹ dֱng. OPA c· t§c dֱng di֓t khuӼn nhanh (ng©m ngԀp dֱng cֱ trong dung 

d֗ch sau 5 ph¼t, v֧t ra tr§ng lӴi bԄng nҼ֧c v¹ khuӼn v¨ l¨m kh¹ trҼ֧c khi sֹ dֱng). 

3.4. Paracetic acid 

3.4.1.  ặ   i m       

Paracetic acid hay Acid peroxyacetic l¨ h֯p chӸt c· t§c dֱng di֓t khuӼn nhanh, ph֡ 

kh§ng khuӼn r֥ng. C§c sӶn phӼm ph©n hֳy sau sֹ dֱng nhҼ Acid acetic, nҼ֧c, oxy, 

Hydrogen peroxide kh¹ng g©y hӴi cho ngҼ֩i sֹ dֱng v¨ kh¹ng Ӷnh hҼ֫ng t֧i m¹i trҼ֩ng. 

Paracetic acid có thԜ Łn m¸n, l¨m mӸt Ľ֥ b·ng cֳa dֱng cֱ kim loӴi. Dung d֗ch 

Paracetic acid khi pha lo«ng (1%)  kh¹ng c· t²nh ֡n Ľ֗nh cao do xӶy ra qu§ tr³nh thֳy 

ph©n trong dung d֗ch. Dung d֗ch 40% giӶm 1-2% th¨nh phӺn c· hoӴt t²nh trong 1 th§ng. 

3.4. .  ơ      á  dụ   

Paracetic acid g©y oxy h·a c§c li°n kԒt sulphur trong ph©n tֹ protein cֳa vi sinh vԀt 

l¨m thay Ľ֡i cӸu tr¼c ph©n tֹ protein cֳa ch¼ng. 

3.4.3. H ớ   dẫ   ử dụ   

Dung d֗ch Paracetic acid n֟ng Ľ֥ 0,2-0,35% c· t§c dֱng ti֓t khuӼn v¨ b¨o tֹ rӸt 

t֝t, thҼ֩ng ĽҼ֯c d½ng ĽԜ ti֓t khuӼn c§c dֱng cֱ ngoӴi khoa, n֥i soi. T²nh ֡n Ľ֗nh cֳa 

dung d֗ch n¨y rӸt thӸp, th֩i hӴn sֹ dֱng kh¹ng qu§ 24 gi֩. 

 ảng 2. Hi֓u quӶ bӸt hoӴt vi r¼t cֳa c§c hóa chӸt khֹ khuӼn 

 oại c ất diệt k uẩn 

 ồng  ộ tối t iểu  ể  ất  oạt 10
5
 - 10

7
 vi rút 

trong 10 phút 

Vi r¼t thu֥c nh·m lipid 

(Adeno, Herpes, 

Influenza...) 

Virut thu֥c nh·m 

Hydrophylic 

(EBOLA, Coxsackie, 

ECHO...) 

Sodium hypochlorite (Javel) 200 ppm 200 ppm 
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Iodophor 75 - 150 ppm 150 ppm 

Formalin 2% 2-8% 

Glutaraldehyde 0.02% 1-2% 

Ethyl alcohol 30-50% 50 -70% 

Isopropyl alcohol 20-50% 
90% (Echo 6) 

95% 

Phenol 1-5% 5% 

Phenyl phenol 0.12% 12% 

 ảng 3. C§c h·a chӸt khֹ khuӼn c· chֵa Clo sֹ dֱng trong ph¸ng ch֝ng d֗ch b֓nh 

COVID-19 tӴi c§c cҺ s֫ kh§m b֓nh, chֻa b֓nh. 

 ị trí  t ời  iểm  ồng  ộ  lo 

 oạt tín  

  i c ú 

V֓ sinh bԚ mԊt khu vֽc thҼ֩ng 

(s¨n, tҼ֩ng nh¨, vԀt dֱng) 
0,1% N֟ng Ľ֥ t֝i thiԜu 0,1%, lau, x֗t bԚ 

mԊt kh¹ng lau ĽҼ֯c 
V֓ sinh bԚ mԊt khu vֽc c§ch li 0,1% 

BԚ mԊt TTB, phҼҺng ti֓n trong 

ph¸ng c§ch ly 
0,1% Lau, x֗t (t½y theo v֗ tr²) 

Xe, phҼҺng ti֓n vԀn chuyԜn 

ngҼ֩i b֓nh 
0,1% 

N֟ng Ľ֥ t֝i thiԜu 0,1%, lau, x֗t bԚ 

mԊt kh¹ng lau ĽҼ֯c 

ņ֡ tr¨n m§u, d֗ch 0,5%  

ChӸt thӶi (nҼ֧c tiԜu, ph©n, chӸt 

n¹n, d֗ch h¼té) 
1,0% 

Tr֥n theo t֕ l֓ 1:1, Ľ֡ v¨o chӸt thӶi 

trong th֩i gian ²t nhӸt 30 ph¼t 

B¨n XN v¨ TTB x®t nghi֓m 0,5% 
Tham khӶo hҼ֧ng dӾn cֳa nh¨ sӶn 

xuӸt thiԒt b֗ 

Xֹ lĨ thi h¨i 0,1% 

B֙c k²n thi h¨i bԄng t¼i chuy°n 

dֱng lӺn thֵ nhӸt, phun b°n ngo¨i 

t¼i lӺn 1. Ngay sau khi chuyԜn ra 

kh֛i ph¸ng c§ch ly, tiԒp tֱc b֙c thi 

h¨i v¨o t¼i chuy°n dֱng lӺn 2, phun 

ngo¨i t¼i lӺn 2. 

Khֹ khuӼn dֱng cֱ, bԚ mԊt b¨n 

phӾu thuԀt, bu֟ng phӾu thuԀt, 

phҼҺng ti֓n li°n quan kh©m li֓m, 

phӾu thuԀt thi hài 

Dֱng cֱ Łn u֝ng cֳa NB 0,05% Ngâm 

ņ ֟vӶi 
0,01%-

0,05% 

T½y thu֥c v¨o t³nh trӴng nhi֑m bӼn 

m§u, d֗ch v¨ chӸt li u֓ vӶi 

Chú ý: T½y theo mֵc Ľ֥ sֹ dֱng h·a chӸt, ngҼ֩i sֹ dֱng phӶi mang ĽӺy Ľֳ c§c 

phҼҺng ti֓n PHCN th²ch h֯p ĽԜ tr§nh c§c t§c dֱng phֱ Ľ֝i v֧i cҺ thԜ. 
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  ụ lục 12: 

Đ         Ủ        QUẢ   Ý         Ễ   Ủ  NVYT 

       Ố   Ả    Ị        -19
* 

BԄng chֵng hi֓n tӴi cho thӸy rԄng vi-rút g©y b֓nh COVID-19 l©y truyԚn giֻa m֙i 

ngҼ֩i th¹ng qua tiԒp x¼c gӺn v¨ qua gi֙t bԂn. Nhֻng ngҼ֩i c· nguy cҺ mԂc b֓nh cao nhӸt 

l¨ nhֻng ngҼ֩i tiԒp x¼c hoԊc chŁm s·c NB mԂc COVID-19. ņiԚu n¨y chԂc chԂn ĽԊt 

NVYT v¨o nguy cҺ l©y nhi֑m cao. BӶo v֓ NVYT l¨ ĽiԚu t֝i quan tr֙ng Ľ֝i. HiԜu vi֓c 

NVYT c· nguy cҺ l©y nhi֑m v֧i COVID-19 c· l¨ rӸt quan tr֙ng ĽԜ ĽҼa ra c§c khuyԒn 

ngh֗ vԚ ph¸ng ngַa v¨ kiԜm so§t l©y nhi֑m. MӾu thu thԀp dֻ li֓u v¨ c¹ng cֱ Ľ§nh gi§ rֳi 

ro n¨y c· thԜ ĽҼ֯c sֹ dֱng ĽԜ x§c Ľ֗nh c§c khoӶng tr֝ng vԚ kiԜm so§t l©y nhi֑m v¨ x§c 

Ľ֗nh c§c ch²nh s§ch sԐ giӶm thiԜu phҺi nhi֑m cho NVYT v¨ nhi֑m khuӼn b֓nh vi֓n. 

C¹ng cֱ n¨y d¨nh cho c§c cҺ s֫ kh§m b֓nh chֻa b֓nh c· NB COVID 19. PhӶi 

ho¨n th¨nh mӾu phiԒu cho tӸt cӶ c§c NVYT nhֻng ngҼ֩i Ľ« tiԒp x¼c v֧i ngҼ֩i x§c Ľ֗nh 

nhi֑m COVID-19. C¹ng cֱ n¨y h֣ tr֯ Ľ§nh gi§ rֳi ro cho NVYT sau khi phҺi nhi֑m v¨ 

ĽҼa ra c§c khuyԒn ngh֗ cho vi֓c quӶn lĨ h֙. 

C§c mֱc ti°u là: 

 ņԜ x§c Ľn֗h phân loӴi r iֳ ro c aֳ t nַg NVYT sau khi tiԒp xúc v i֧ NB COVID-19 

(xem PhӺn 1: PhiԒu Ľ§nh gi§ riֳ ro phҺi nhim֑ COVID-19 cho NVYT). 

 ņԜ thông báo cho vi c֓ quӶn lý các NVYT b  ֗phҺi nhim֑ d aֽ trên r iֳ ro (xem 

PhӺn 2: QuӶn lý NVYT tiԒp xúc v i֧ vi-rút COVID-19). 

  ần 1:  ẫu   n  gi  rủi ro p ơi n iễm      -19 cho NVYT 

1     ng tin người phỏng vấn 

A. H  ֙và tên  

B. Ngày sinh  

C. S  ֝Ľi֓n thoӴi  

D. NVYT có tiԚn s  ֹ  ֫c½ng m¹i trҼn֩g gia 

Ľ³nh hoԊc l p֧ h c֙ v i֧ NB COVID-19 Ľ« ĽҼc֯ 

xác nhԀn không? 

Ǐ C·      Ǐ Kh¹ng 

E. NVYT có tiԚn s  ֹĽi du lc֗h, tiԒp xúc gӺn 

(trong vòng 1 mét) v i֧ NB ĽҼ֯c x§c Ľn֗h 

nhi m֑ COVID- 19 trong bӸt kȢ loӴi phҼҺng 

ti n֓ giao thông nào không? 

Ǐ C· Ǐ Kh¹ng 

C·, Ľ֝i v֧i c©u h֛i 1D - 1E ĽҼ֯c coi l¨ tiԒp x¼c c֥ng Ľ֟ng v֧i COVID-19. NVYT 

n°n ĽҼ֯c quӶn lĨ nhҼ tr°n. C§c khuyԒn ngh֗ quӶn lĨ trong PhӺn 2: QuӶn lĨ NVYT tiԒp 

x¼c v֧i COVID-19 ch֕ §p dֱng cho phҺi nhi֑m trong c§c cҺ s֫ y tԒ. 

2. Thông tin NVYT 

A:  H  ֙  

B: Tên  

C. Tu i֡  

D. Gi i֧ tính  Ǐ Nam      Ǐ Nֻ        Ǐ Kh¹ng trӶ l i֩ 

E. Thành ph  ֝  

F. Qu c֝ gia  

G. Chi tiԒt liên lӴc (SņT)  

H.  NVYT thu c֥ b  ֥phԀn:  Ǐ B§c sǫ 

Ǐ Tr ֯lĨ b§c sǫ 
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Ǐ ņiԚu dҼn֭g (hoԊc tҼҺng ĽҼҺng) 

Ǐ H֣ tr  ֯ ĽiԚu dҼn֭g (hoԊc tҼҺng 

ĽҼҺng) 

Ǐ K׃ thuԀt viên X quang 

Ǐ Nh©n vi°n lӸy mӾu máu 

Ǐ B§c sǫ nh«n khoa 

Ǐ VԀt lý tr  ֗li u֓ 

Ǐ Tr ֗li u֓ hô hӸp 

Ǐ Chuy°n gia dinh dҼn֭g 

Ǐ Nֻ h  ֥sinh 

Ǐ DҼc֯ sǫ 

Ǐ K׃ thuԀt vi°n dҼc֯ hoԊc pha chԒ 

Ǐ Nh©n vi°n ph¸ng x®t nghim֓ 

Ǐ Nh©n vi°n l ֑tân, tiԒp Ľ·n 

Ǐ Nh©n vi°n vԀn chuyԜn NB 

Ǐ Nh©n vi°n phcֱ v  ֱ

Ǐ Nh©n vi°n v ֓sinh 

Ǐ Kh§c (ghi r»): 

I. LoӴi hình cҺ s ֫khám b n֓h, ch aֻ b n֓h ņ§nh dӸu vào tӸt cӶ nh nֻg gì áp d nֱg: 

Ǐ Kh§m bn֓h ngoӴi trú 

Ǐ CӸp c uֵ 

Ǐ C§c khoa l©m s¨ng, cԀn lâm sàng 

Ǐ ņҺn v ֗h i֟ s cֵ tích c cֽ 

Ǐ ņҺn v ֗d c֗h v  ֱv  ֓sinh 

Ǐ Ph¸ng x®t nghim֓ 

Ǐ Khoa DҼc֯ 

Ǐ Kh§c, ghi r»: 

3. Thông tin NB COVID-19 tương t c với NVYT 

A. Ngày NVYT tiԒp xúc lӺn ĽӺu v i֧ NB dҼҺng 

tính COVID-19: 

Ng¨y (Ng¨y/th§ng/nŁm): ___ / ___ / 

______ 

 

Ǐ Kh¹ng biԒt 

B. Tên c aֳ cҺ s ֫y tԒ nҺi NB ĽҼ֯c KBCB:  

C. NҺi chŁm s·c y tԒ: Ǐ B֓nh vi n֓ 

Ǐ Ph¸ng kh§m ngoӴi trú 

Ǐ CҺ s ֫KBCB ban ĽӺu 

Ǐ ChŁm s·c tӴi nhà cho NB có tri u֓ 

ch nֵg nhԌ 

Ǐ Kh§c (ghi r»): 

D. Thành ph  ֝  

E. Qu c֝ gia  

F. Có nhiԚu NB COVID-19 KBCB tӴi cҺ s:֫   Ǐ Nam    Ǐ N ֻ      Ǐ Kh¹ng trӶ l i֩  

NԒu có, s  ֝ NB (gӺn Ľ¼ng nԒu không 

biԒt chính xác s  ֝lҼ֯ng): 

4. Các hoạt  ộng của NV    ược thực hiện trên NB COVID-19 tại cơ sở c ăm s c 

sức khỏe. 

A. BӴn c· chŁm s·c trcֽ tiԒp cho NB dҼҺng Ǐ C·          Ǐ Kh¹ng       Ǐ Kh¹ng biԒt 
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tính COVID-19 không?  

B. BӴn có tiԒp xúc tr cֽ tiԒp (trong vòng 1 mét) 

v i֧ NB COVID-19 ĽҼc֯ xác nhԀn tӴi cҺ s  ֫y tԒ 

không? 

Ǐ C·          Ǐ Kh¹ng       Ǐ Kh¹ng biԒt 

 

C. BӴn Ľ« c· mԊt khi có bӸt kȢ th  ֳthuԀt tӴo khí 

dung n¨o ĽҼc֯ th cֽ hi n֓ trên NB không? Xem 

b°n dҼi֧ ĽԜ biԒt ví d  ֱ

Ǐ C·          Ǐ Kh¹ng       Ǐ Kh¹ng biԒt 

NԒu có, loӴi quy trình? Ǐ ņԊt n i֥ khí quӶn 

Ǐ ņiԚu tr  ֗khí dung 

Ǐ H¼t d c֗h ĽҼ֩ng th  ֫

Ǐ LӸy mӾu b n֓h phӼm Ľ֩m 

Ǐ M֫ khí quӶn 

Ǐ N֥i soi phԒ quӶn 

Ǐ H֟i s cֵ tim ph i֡ (CPR) 

Ǐ Kh§c (ghi r»): 

D. BӴn có tiԒp xúc tr cֽ tiԒp v i֧ m¹i trҼn֩g nҺi 

NB dҼҺng t²nh COVID-19 ĽҼc֯ chŁm s·c 

không? 

Ví d .ֱ giҼn֩g, Ľ ֟vӶi, thiԒt b  ֗y tԒ, phòng tԂm 

vvé 

Ǐ C·          Ǐ Kh¹ng       Ǐ Kh¹ng biԒt 

 

E. BӴn c· tham gia v¨o (c§c) tҼҺng t§c chŁm 

sóc s cֵ kh e֛ trong m t֥ cҺ s ֫chŁm s·c scֵ 

kh e֛ khác trong khoӶng th i֩ gian trên không? 

Ǐ CҺ s ֫y tԒ khác (công lԀp hoԊc tҼ) 

Ǐ Xe cuֵ thҼҺng 

Ǐ ChŁm s·c tӴi nhà 

Ǐ Kh¹ng c· cҺ s ֫chŁm s·c scֵ kh e֛ 

nào khác 

NԒu NVYT trӶ l֩i óC·, Ľ֝i v֧i bӸt kȢ c©u h֛i 4A - 4D nào, NVYT n°n ĽҼ֯c coi l¨ 

 ị p ơi n iễm với      -19. 

5. Tuân thủ c c quy trìn       trong c c tương t c c ăm s c sức khỏe 

ņ֝ i v i֧ các câu h i֛ sau, vui l¸ng Ľn֗h lҼn֯g tӺn suӸt bӴn mԊc phҼҺng tin֓ PHCN 

(PHCN), nhҼ ĽҼc֯ khuyԒn ngh :֗ óLu¹n lu¹n c· nghǫa l¨ hҺn 95% thi֩ gian; HӺu hԒt 

th i֩ gian c· nghǫa l¨ 50% tr ֫l°n nhҼng kh¹ng phӶi 100%; Th n֕h thoӶng c· nghǫa l¨ 

20% ĽԒn dҼi֧ 50% v¨ óHiԒm khi c· nghǫa l¨ dҼi֧ 20%. 

A. Trong qu§ tr³nh tҼҺng t§c chŁm s·c scֵ kh e֛ v i֧ 

NB COVID-19, bӴn có mԊc Ľ֟ PHCN không? 

Ǐ C·          Ǐ Kh¹ng        

ÁNԒu c·, Ľi֝ v i֧ t nַg m cֱ c aֳ phҼҺng tin֓ PHCN 

b°n dҼi֧, hãy cho biԒt m cֵ Ľ֥ thҼ֩ng xuyên bӴn s  ֹ

d nֱg nó: 

 

ÁGŁng tay dùng m t֥ lӺn Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

ÁKhӼu trang y tԒ Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

ÁTӸm chԂn mԊt hoԊc kính bӶo h  ֥/ kính bӶo v  ֓ Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 
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Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

ÁÁo choàng dùng 1 lӺn Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

B. Trong qu§ tr³nh tҼҺng t§c chŁm s·c scֵ kh e֛ v i֧ 

NB COVID-19, bӴn Ľ« loӴi b  ֛v¨ thay phҼҺng tin֓ 

PHCN c aֳ mình theo quy trình (ví d :ֱ khi khӼu trang 

y tԒ b  ֗Ҽ֧t, b  ֛phҼҺng tin֓ PHCN Ҽt֧ vào thùng rác, 

th cֽ hi n֓ VST, v.v.)? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

C. Trong quá trình tiԒp x¼c chŁm s·c NB COVID-19, 

bӴn có th cֽ hi n֓ VST trҼ֧c và sau khi chӴm vào NB 

COVID-19 (cho dù bӴn c· Ľeo gŁng tay hay kh¹ng)? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

D. Trong quá trình tiԒp x¼c chŁm s·c NB COVID-19, 

bӴn Ľ« thcֽ hi n֓ VST trҼ֧c và sau khi th cֽ hi n֓ bӸt 

kȢ quy trình sӴch hay vô trùng nào (ví d :ֱ trong khi 

ĽԊt n֝g thông mӴch máu ngoӴi biên, n֝g thông tiԜu, 

ĽԊt n i֥ khí quӶn, v.v.)? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

E. Trong quá trình tiԒp x¼c chŁm s·c NB COVID-19, 

bӴn có th cֽ hi n֓ VST sau khi tiԒp xúc v i֧ d c֗h c aֳ cҺ 

thԜ không? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

F. Trong quá trình tiԒp x¼c chŁm s·c NB COVID-19, 

bӴn có th cֽ hi n֓ VST sau khi tiԒp x¼c m¹i trҼn֩g 

s n֝g c aֳ NB (giҼn֩g, tay nԂm c aֹ, v.v.), bӸt kԜ bӴn 

c· Ľeo gŁng tay kh¹ng? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

G. Trong quá trình tiԒp x¼c chŁm s·c NB COVID-19, 

các bԚ mԊt tiԒp xúc nhiԚu c· ĽҼc֯ kh  ֹkhuӼn thҼn֩g 

xuyên (ít nhӸt ba lӺn m i֣ ngày) không? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

6. Tuân thủ các biện pháp KSNK khi thực hiện các quy trình tạo khí dung (ví dụ 

 ặt nội khí quản   iều trị ne ulizer   út  ường thở mở, thu thập  ờm, mở khí 

quản, nội soi phế quản, hồi sức tim phổi (CPR), v.v.). 

ņ֝ i v i֧ các câu h i֛ sau, vui l¸ng Ľn֗h lҼn֯g tӺn suӸt bӴn mԊc PPE, nhҼ ĽҼc֯ khuyԒn 

ngh :֗ ólu¹n lu¹n c· nghǫa l¨ hҺn 95% thi֩ gian; HӺu hԒt th i֩ gian c· nghǫa l¨ 50% tr ֫

l°n nhҼng kh¹ng phӶi 100%; Th n֕h thoӶng c· nghǫa l¨ 20% ĽԒn dҼi֧ 50% v¨ óHiԒm khi 

c· nghǫa l¨ dҼi֧ 20%. 

A. Trong quá trình tӴo khí dung trên NB COVID-19, 

bӴn có mԊc trang b  ֗PHCN không? 

Ǐ C·                    Ǐ Kh¹ng 

ÁNԒu c·, Ľi֝ v i֧ t nַg m cֱ trang b  ֗PHCN b°n dҼi֧, 

hãy cho biԒt m cֵ Ľ֥ thҼ֩ng xuyên bӴn s  ֹd nֱg nó: 

 

Á1. GŁng tay d½ng 1 lӺn Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 



142 

 

Á2. KhӼu trang N95 (hoԊc khӼu trang tҼҺng ĽҼҺng) Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

Á3. TӸm chԂn mԊt hoԊc kính bӶo h  ֥/ kính bӶo v  ֓ Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

Á4. Áo choàng dùng m t֥ lӺn Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

Á5. TӴp dԚ ch n֝g nҼ֧c Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

B. Trong các th  ֳthuԀt tӴo khí dung trên NB COVID-

19, bӴn Ľ« loӴi b  ֛ và thay thԒ trang b  ֗ PHCN c aֳ 

mình theo quy trình (ví d :ֱ khi khӼu trang b  ֗Ҽ֧t, v tֵ 

trang b  ֗PHCN Ҽt֧ vào thùng rác, th cֽ hi n֓ VST, 

v.v.)? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

C. Trong quá trình tӴo khí dung trên NB COVID-19, 

bӴn có th cֽ hi n֓ VST trҼ֧c và sau khi chӴm vào NB 

COVID-19, bӸt kԜ bӴn c· Ľeo gŁng tay kh¹ng? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

F. Trong các th  ֳthuԀt tӴo khí dung trên NB COVID-

19, các bԚ mԊt tiԒp xúc nhiԚu c· ĽҼc֯ kh  ֹ nhi m֑ 

thҼ֩ng xuyên (ít nhӸt ba lӺn m i֣ ngày) không? 

Ǐ Lu¹n lu¹n, nhҼ ĽҼc֯ ĽԚ ngh  ֗

Ǐ HӺu hԒt th i֩ gian 

Ǐ Thn֕h thoӶng 

Ǐ HiԒm khi 

7. Tai nạn với vật liệu sinh học 

A. Trong quá trình tiԒp x¼c chŁm s·c vi֧ NB COVID-

19, bӴn có gԊp tai nӴn nào v i֧ d c֗h tiԒt cҺ thԜ / d c֗h 

tiԒt hô hӸp không? 

Xem b°n dҼi֧ ĽԜ biԒt ví d  ֱ

Ǐ C·                    Ǐ Kh¹ng 

ÁNԒu có, loӴi tai nӴn nào? Ǐ T§ch chӸt l n֛g sinh h c֙ / 

d c֗h tiԒt hô hӸp trong màng 

nhӺy c aֳ mԂt 

Ǐ T§ch chӸt l n֛g sinh h c֙ / 

d c֗h tiԒt ĽҼn֩g hô hӸp trong 

màng nhӺy c aֳ mi n֓g / mȈi 

Ǐ T§ch chӸt l n֛g sinh h c֙ / 

d c֗h tiԒt hô hӸp trên da không 

còn nguyên vԌn 

Ǐ ņ©m thnֳg / tai nӴn sԂc nh n֙ 

v i֧ bӸt kȢ vԀt li u֓ nào b  ֗nhi m֑ 

chӸt l n֛g sinh h c֙ / d c֗h tiԒt hô 

hӸp 
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       Ạ   Ủ      Ủ            XÖ   Ớ  SARS-CoV-2 

 

1   guy cơ n iễm SARS-CoV-2 cao 

NVYT Ľ« kh¹ng trӶ l֩i óLu¹n lu¹n, nhҼ khuyԒn ngh֗ Ľ֝i v֧i c§c c©u h֛i: 

- 5A1 - 5G, 6A - 6F 

- HoԊc trӶ l֩i ñC·ò ĽԒn s֝ 7. 

2   guy cơ n iễm SARS-CoV-2 t ấp 

 ất cả c c câu trả lời k  c 

  ần 1: QuӶn lĨ c§c NVYT tiԒp x¼c v֧i SARS-CoV-2 

Vi֓c quӶn lĨ c§c NVYT tiԒp x¼c v֧i SARS-CoV-2 thay Ľ֡i t½y theo ph©n loӴi rֳi 

ro, nhҼ tr°n. 

Các k               NV T  ó       ơ       iễm       i với SARS-CoV-2: 

- Ngַng tӸt cӶ c§c tiԒp x¼c chŁm s·c v֧i NB trong khoӶng th֩i gian 14 ng¨y sau 

ng¨y tiԒp x¼c cu֝i c½ng v֧i NB COVID-19 Ľ« ĽҼ֯c x§c nhԀn; 

- ņҼ֯c x®t nghi֓m SARS-CoV-2; 

- Cách ly trong 14 ngày trong m֥t khu vֽc ri°ng. 

 á   ơ          ê : 

- Cung cӸp h֣ tr֯ t©m lĨ x« h֥i cho NVYT trong qu§ tr³nh c§ch ly hoԊc trong su֝t 

th֩i gian b֗ b֓nh nԒu NVYT ĽҼ֯c x§c nhԀn l¨ nhi֑m SARS-CoV-2; 

- H֣ tr֯ vԀt chӸt cho th֩i gian c§ch ly v¨ trong th֩i gian b֗ b֓nh (nԒu kh¹ng phӶi l¨ 

tiԚn lҼҺng h¨ng th§ng) hoԊc gia hӴn h֯p Ľ֟ng trong th֩i gian c§ch ly / b֓nh; 

- Cung cӸp Ľ§nh gi§ vԚ Ľ¨o tӴo KSNK cho nh©n vi°n cֳa cҺ s֫ y tԒ, bao g֟m cӶ 

NVYT c· nguy cҺ nhi֑m cao sau th֩i gian c§ch ly 14 ng¨y. 

 á  k               NVYT  ó       ơ       iễm   ấp   i với SARS-CoV-2: 

- Tֽ theo d»i nhi֓t Ľ֥ v¨ c§c tri֓u chֵng h¹ hӸp h¨ng ng¨y trong 14 ng¨y sau ng¨y 

tiԒp x¼c v֧i NB COVID-19. C§c NVYT n°n g֙i cho cҺ s֫ y tԒ nԒu h֙ ph§t hi֓n bӸt kȢ 

tri֓u chֵng n¨o g֯i Ĩ COVID-19; 

- TŁng cҼ֩ng ph¸ng ngַa l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng tiԒp x¼c v¨ gi֙t bԂn khi chŁm s·c 

cho tӸt cӶ NB mԂc COVID-19 v¨ bi֓n ph§p ph¸ng chuӼn cho tӸt cӶ NB; 

- TŁng cҼ֩ng c§c bi֓n ph§p ph¸ng ngַa l©y truyԚn qua ĽҼ֩ng kh¹ng kh² cho c§c 

thֳ thuԀt c· tӴo kh² dung tr°n tӸt cӶ c§c NB nghi ng֩ v¨ ĽҼ֯c x§c nhԀn COVID-19; 

- TŁng cҼ֩ng sֹ dֱng h֯p lĨ, ch²nh x§c v¨ nhӸt qu§n c§c phҼҺng ti֓n PHCN;  

- Ćp dֱng 5 th֩i ĽiԜm VST cֳa WHO: trҼ֧c khi chӴm v¨o NB, trҼ֧c khi thֽc hi֓n 

bӸt kȢ quy tr³nh sӴch hoԊc v¹ tr½ng n¨o, sau khi chӴm v¨o NB và sau khi chӴm v¨o m¹i 

trҼ֩ng xung quanh cֳa NB; 

- Thֽc hi֓n v֓ sinh h¹ hӸp m֙i l¼c. 

Ghi chú: 
*
 T  m k ả   ô    ụ  á    iá       ơ       iễm v    ả   ý NV T p ơi 

  iễm với SARS-CoV-      Tổ   ứ            iới. 
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  ụ lục 13: 

 ÊU  ẦU  Ề           Ệ   Ố     Ô     Í             Ở      

 

Khu vực Thiết kế thông khí Hình thức xử lý khí thải 

Khu v cֽ nhân viên Thông khí t  ֽnhiên Pha loãng 

Phân loӴi, sàng l c֙ NB Thông khí t  ֽnhiên Pha loãng 

Phòng ch  ֩ Thông khí t  ֽnhiên Pha loãng 

NҺi lӸy mӾu xét nghi m֓ NB 

nghi ng  ֩nhi m֑ SARS-

CoV-2 

Thông khí t  ֽnhiên 

Thông khí ph i֝ h p֯ 

Pha loãng 

L c֙ HEPA 

ņҺn v ֗ĽiԚu tr  ֗NB nhԌ và 

v aַ Thông khí t  ֽnhiên Pha loãng 

ņҺn v ֗ĽiԚu tr  ֗NB nԊng và 

nguy k c֗h 

Thông khí t  ֽnhiên 

Th¹ng kh² cҺ hc֙ 

Pha loãng 

L c֙ HEPA 

Khu v cֽ thu gom chӸt thӶi Thông khí t  ֽnhiên Pha loãng 

Nh¨ ĽӴi thԜ/nhà xác Thông khí t  ֽnhiên Pha loãng 

 

 ơ  ồ t  ng k í p ối  ợp: 

Th¹ng kh² tַ tr°n xu֝ng (cֱm quӴt h֣ tr֯ k¯m th§p h¼t gi·). QuӴt th¹ng gi· sԐ gi¼p 

d֑ d¨ng kiԜm so§t tׁ l֓ th¹ng kh² ĽӴt chuӼn ACH theo y°u cӺu v¨ ĽӶm bӶo lu֟ng kh² tַ 

tr°n xu֝ng li°n tֱc kh¹ng Ľ֡i hҼ֧ng. 
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   ng k í p ối  ợp 

 

 

 

֪ c§c nҼ֧c kh² hԀu Ӽm, do nhi֓t Ľ֥ v¨ §p suӸt, lu֟ng kh¹ng kh² sԐ di chuyԜn m֥t 

c§ch tֽ nhi°n theo hҼ֧ng ngҼ֯c nhau. 

V² lĨ do n¨y ĽiԚu thiԒt yԒu l¨ quӴt h¼t gi· cӺn ĽҼ֯c bԀt trӴng th§i hoӴt Ľ֥ng bӸt kȢ 

khi n¨o ph¸ng c· ngҼ֩i. 

 

Xử lý khí thải 

 

1.Không khí sӴch t  ַbên ngoài 

2.Tháp gió 

3.Không khí trong phòng b n֓h, phòng v  ֓sinh 

4.QuӴt thông gió 

5.Chân không 
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Phụ lục 14: 

TIÊU CHUẨN THÔNG KHÍ TỰ NHIÊN 

Loại phòng hoặc khu vực Tốc  ộ thông khi trung bình/giờ 

  c p òng lưu ý  ệnh lây truyền qu   ường 

không khí (AGPs*)  

160 l/s/NB (minimum 80 l/s/NB )
†
 

Khoa bệnh nội trú  60 l/s/NB 

Phòng bệnh ngoài trú  60 l/s/NB 

Hành lang hoặc các không gian khác không có số 

lượng NB cố  ịnh  

2,5 l/s/m
3
 

  

Phụ lục 15: 

TIÊU CHUẨN THÔNG KHÍ PHÒNG ÁP LỰC ÂM 

 WHO CDC Hoa Kỳ (2003) 

Tốc  ộ thông 

khí 

160 l/s/NB (tốc  ộ thông khí bình 

quân/giờ) cho các phòng dự phòng lây 

truyền qu   ường không khí, tối thiểu 

80l/s/NB; >12 ACH cho tòa nhà mới và 

>6     c o tò  n à cũ; và một ống xả 

ra bên ngoài hoặc bộ lọc HEPA nếu 

k  ng k í trong p òng  ược tuần hoàn. 

>12     (c o cơ sở cải tạo 

lại hoặc cơ sở mới) 

Chênh lệch áp 

xuất 

>2,5 Pa (mức nước 0,01 inch) 

>125-cfm (56l/s) khí thải ra so với khí 

cấp vào 

>-2,5 Pa (0,01 inch mức 

nước) 

Làm sạch luồng 

khí bẩn trong 

phòng 

Luồng khí từ nơi sạc   ến bẩn Đến NB (NB lây truyền 

bệnh qua không khí) 

Phòng kín Phòng kín cho phép rò khí khoảng ~0,5 

feet vuông (0,046m
2
) 

 

Hiệu quả lọc  Cung cấp: 90% (kiểm tra 

 iểm bụi) Trở lại: 99,97% 

(hạt bụi dioctylphthalate 

 ường kín  0 3 μm); k  ng 

yêu cầu màng lọc HEPA 

cho khí thải ra ở tất cả các 

phòng, với  iều kiện là ống 

xả  ược  ặt  úng vị trí  ể 

ngăn chặn sự xâm nhập trở 

lại tòa nhà 
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 ướng luồng 

khí trong phòng 

 Vào phòng 

Chênh lệch áp 

xuất lý tưởng 

 >-2,5 Pa 
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Phụ lục 16: 

TIÊU CHUẨ    Ô     Í     ỌC 

(Hiệp hội  ưởi ấm, Làm lạn  và Điều hòa không khí Hoa Kỳ - ASHRAE) 

 

Không gian 

chức năng  

 ương qu n  p 

suất với các khu 

vực liền kề  

ACH 

ngoài trời 

tối thiểu  

Tổng cộng 

ACH tối 

thiểu  

Thải toàn bộ không khí 

trực tiếp ra ngoài trời  

Sàng lọc  Âm tính 2 12 Có 

Phòng không 

khí cách ly  
Âm tính 2 12 Có 

  òng  iều trị 

cấp cứu  
(Không yêu cầu) 2 6 (Không yêu cầu) 

Khu vực  iều 

trị lọc máu  
(Không yêu cầu) 2 6 (Không yêu cầu) 

Phòng bệnh 

t  ng t ường  
(Không yêu cầu) 2 4 (Không yêu cầu) 

Phòng vệ sinh  Âm tính 
(Không 

yêu cầu) 
10 Có 

 

Phụ lục 17: 

CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC THÔNG KHÍ 

     Ô     Í      ĐỔI MỖI GIỜ 

 

1. Vận tốc thông khí: 

 

 

 

 

2     ng k í t  y  ổi mỗi giờ: 
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Phụ lục 18: 

BẢNG KIỂM Đ        THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT LÂY 

NHIỄM SARS-CoV-2 CỦ      Ở KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
* 

 

 
  ỉ số   n  gi  

 ức  ộ   p 

ứng 
Địn  ng    

  ương p  p tiến 

hành 

 
 /       Ậ    Ệ     Ă   Ó     Ờ   Ệ   

#  1   àng lọc/  ân loại 

1 

C§c l֝i v¨o BV 

cֳa ngҼ֩i b֓nh, 

ngҼ֩i Ľi c½ng v¨ 

kh§ch thŁm ĽԚu 

c· ĽiԜm ph©n 

loӴi 

Đã t ực  iện 
TӸt cӶ (100%) c§c l֝i v¨o c· ĽiԜm 

ph©n loӴi  Quan s§t tӸt cӶ các 

l֝i cho ph®p ngҼ֩i 

b֓nh, kh§ch thŁm 

ra vào 

Đ ng t ực  iện 
60%- <100% l֝i v¨o c· ĽiԜm ph©n 

loӴi 

  ư  t ực  iện <60% l֝i v¨o c· ĽiԜm ph©n loӴi  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

2 

NgҼ֩i b֓nh v¨ 

kh§ch thŁm 

thҼ֩ng xuy°n 

ĽҼ֯c h֛i vԚ c§c 

tri֓u chֵng cֳa 

COVID-19 và 

tiԚn sֹ d֗ch tԒ 

trong 14 ngày 

trҼ֧c  khi ĽԒn cҺ 

s֫ kh§m chֻa 

b֓nh  ví dụ  ú  

 ă   ký   ặ  

  ập việ   

Đã t ực  iện 

TӸt cӶ (100%) (VD: 5/5) c§c ngҼ֩i 

b֓nh ĽҼ֯c quan s§t tӴi th֩i ĽiԜm 

Ľ§nh gi§ ĽԚu ĽҼ֯c h֛i vԚ c§c tri֓u 

chֵng ho, s֝t, kh· th֫, d֗ch t֑ 

Quan s§t (hoԊc 

ph֛ng vӸn nԒu 

th²ch h֯p) t֝i thiԜu 

5 ngҼ֩i b֓nh ĽԒn 

kh§m xem c· ĽҼ֯c 

h֛i vԚ tri֓u chֵng 

cֳa COVID-19 

kh¹ng Vê l֗ch sֹ 

Ľi vԚ tַ v½ng d֗ch 

hoԊc c· tiԒp x¼c 

v֧i ngҼ֩i b֓nh 

COVID-19 trong 

14 ng¨y trҼ֧c Ľ·.  

(Các triệ    ứ   

     OVID-19: 

  ,    , k ó    , 

 ứ    ự ,     

    i  

Đ ng t ực  iện 

60%- <100%) (VD:3-4/5)  các BN 

ĽҼ֯c quan s§t c· ĽҼ֯c h֛i vԚ c§c 

tri֓u chֵng ho, s֝t, kh· th֫, d֗ch t֑ 

  ư  t ực  iện 

<60%  (VD: 1-2/5) ngҼ֩i b֓nh ĽҼ֯c 

h֛i vԚ c§c tri֓u chֵng ho, s֝t, kh· 

th,֫ d֗ch t֑ 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

3 

NgҼ֩i b֓nh, 

kh§ch thŁm ĽҼ֯c 

hҼ֧ng dӾn giֻ v֓ 

sinh h¹ hӸp Ľ¼ng 

c§ch khi ho, hԂt 

hҺi  

Đã t ực  iện 

C· §p ph²ch/poster hҼ֧ng dӾn v֓ 

sinh khi ho, hԂt hҺi ĽҼ֯c ĽԊt ֫ v֗ tr² 

cho NB d֑ nh³n tӴi khu vֽc ch֩ 

v¨/hoԊc ph¸ng kh§m   Ặ  

TӸt cӶ (100%) NB c· tri֓u chֵng h¹ 

hӸp ĽҼ֯c quan s§t/ph֛ng vӸn thӸy c· 

ĽҼ֯c ph§t t֩ rҺi hoԊc ĽҼ֯c hҼ֧ng 

dӾn trֽc tiԒp vԚ c§ch giֻ v֓ sinh h¹ 

hӸp Ľ¼ng c§ch   Ặ  

TӸt cӶ nhֻng ngҼ֩i ĽҼ֯c ph֛ng vӸn 

ĽԚu trӶ l֩i Ľ¼ng vԚ c§ch giֻ v֓ sinh 

h¹ hӸp khi ho, hԂt hҺi 

Quan s§t khu vֽc 

kh§m b֓nh, ph¸ng 

ch֩. Quan 

s§t/ph֛ng vӸn (nԒu 

th²ch h֯p)  t֝i 

thiԜu 3 ngҼ֩i b֓nh 

c· tri֓u chֵng h¹ 

hӸp HOԉC ph֛ng 

vӸn ngӾu nhi°n 5 

ngҼ֩i vԚ c§ch giֻ 

v֓ sinh h¹ hӸp khi 

ho, hԂt hҺi  

 "BӴn cӺn l¨m g³ 

khi bӴn ho hoԊc 

hԂt hҺi". 

Đ ng t ực  iện 

C· §p ph²ch hҼ֧ng dӾn nhҼng ĽԊt 

kh¹ng ph½ h֯p   Ặ  

<100% ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i c· 

ĽҼ֯c hҼ֧ng dӾn   Ặ  

<100% ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i c· thԜ trӶ l֩i 

Ľ¼ng vԚ v֓ sinh h¹ hӸp khi ho, hԂt 

hҺi  

  ư  t ực  iện 
Không có áp phích và NB không 

ĽҼ֯c hҼ֧ng dӾn  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 
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4 

C· biԜn b§o ph©n 

v½ng ch֕ dӾn NB 

ĽԒn Ľ¼ng nҺi cӺn 

ĽԒn (tách riêng 

k   vự      

  ữ       i  ó 

  iệ    ứ     ặ  

       d     ễ 

      ơ v  k   

vự        ữ   

NB khác) 

Đã t ực  iện 
C· biԜn b§o ph©n v½ng, d֑ hiԜu ĽԊt ֫ 

nҺi d֑ nh³n cho NB khi ĽԒn kh§m 

Quan s§t khu vֽc 

Ph©n loӴi, s¨ng l֙c 

NB 

Đ ng t ực  iện 
C· biԜn b§o nhҼng kh¹ng ĽӴt ĽҼ֯c 

tiêu chí nêu trên 

  ư  t ực  iện Kh¹ng c· biԜn b§o 

   ng  p dụng Không c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

5 

NgҼ֩i b֓nh c· 

tri֓u chֵng cֳa 

COVID-19 hoԊc 

yԒu t֝ d֗ch t֑ 

nguy cҺ  ĽҼ֯c 

nhanh chóng 

c§ch ly kh֛i 

nhֻng ngҼ֩i 

khác. 

Đã t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh bԄng vŁn bӶn, hҼ֧ng 

dӾn nhanh ch·ng thֽc hi֓n vi֓c c§ch 

ly nhֻng NB tri֓u chֵng cֳa 

COVID-19  ra kh֛i nhֻng ngҼ֩i 

khác VÀ NB quan s§t c· ĽҼ֯c thֽc 

hi֓n Ľ¼ng hҼ֧ng dӾn 

Xem t¨i li֓u c· 

sԈn v¨ quan s§t 

trֽc tiԒp vi֓c thֽc 

hi֓n tr°n ²t nhӸt 

m֥t NB hoԊc 

kh§ch thŁm.  

  á    iệ    ứ   

     OVID-19: 

  ,    , k ó    , 

 ứ    ự ,     

    i   

NgҼ֩i Ľánh giá có 

thԜ tham khӶo 

th°m hҼ֧ng dӾn 

tӴi c¹ng vŁn 

1385/BCņQG 

Đ ng t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh nhҼng chҼa thֽc hi֓n 

ĽҼ֯c tr°n thֽc tԒ (quan s§t thӸy ko 

thֽc hi֓n hoԊc ko ĽӺy Ľֳ)   Ặ  

C· thֽc hi֓n c§ch ly nhanh ch·ng 

nhҼng chҼa c· vŁn bӶn quy Ľ֗nh 

  ư  t ực  iện 
Kh¹ng c· quy Ľ֗nh v¨ cȈng kh¹ng 

thֽc hi֓n 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

6 

C· sԈn vԀt tҼ Ľ֟ 

d½ng h֣ tr֯ cho 

c§c NB thֽc hi֓n 

v֓ sinh h¹ hӸp 

khi ho, hԂt hҺi  

 ví dụ k ă   iấ , 

k ẩ       ,   ầ  

á ,   ù    á ,…  

và dung d֗ch v֓ 

sinh tay chֵa c֟n 

ĽԜ v֓ sinh tay  

Đã t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh vԚ vi֓c cung cӸp c§c vԀt 

dֱng tӴi khu vֽc Ph©n loӴi NB VÀ  

Quan s§t thӸy c§c vԀt dֱng ĽҼ֯c sԈn 

c· ĽԜ sֹ dֱng  

Xem t¨i li֓u c· 

sԈn v¨ quan s§t 

trֽc tiԒp vi֓c thֽc 

hi֓n, h֛i ²t nhӸt 3 

NB/khách thŁm 

Đ ng t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh  bằ   vă  bả   nhҼng 

chҼa thֽc hi֓n (kh¹ng thӸy vԀt dֱng 

sԈn c· khi quan s§t hoԊc qua ph֛ng 

vӸn NVYT/NB)   Ặ   

ChҼa c· quy Ľ֗nh bԄng vŁn bӶn 

nhҼng c· thֽc hi֓n        á    ấ   ó 

vậ  dụ        ỏi NV T p ỏ   vấ  

NB) 

  ư  t ực  iện 
Kh¹ng c· quy Ľ֗nh v¨ cȈng kh¹ng 

thֽc hi֓n 

   ng  p dụng 
Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y - (c· thԜ 

khóa) 

7 

NVYT ĽҼ֯c gi§o 

dֱc vԚ: 1) tֽ theo 

d»i c§c tri֓u 

chֵng cֳa 

COVID-19 hàng 

ng¨y trҼ֧c khi 

v¨o ca l¨m vi֓c; 

2) Kh¹ng Ľi l¨m 

khi b֗ ֝m v¨ biԒt 

quy tr³nh ĽԜ h¨nh 

Ľ֥ng v¨ theo d»i 

Đã t ực  iện 

1) B֓nh vi֓n c· ch²nh s§ch bԄng vŁn 

bӶn y°u cӺu nh©n vi°n tֽ theo d»i c§c 

tri֓u chֵng cֳa COVID-19, cho phép 

nh©n vi°n ĽҼ֯c ngh֕ l¨m khi b֗ ֝m 

v¨ c· quy tr³nh r» r¨ng vԚ h¨nh Ľ֥ng 

và theo dõi y tԒ tiԒp theo  khi nh©n 

vi°n b֗ ֝m  VÀ 

2) TӸt cӶ NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn ĽԚu 

trӶ l֩i l¨ h֙ sԐ kh¹ng Ľi l¨m khi b֗ 

֝m v¨ biԒt c§ch h¨nh Ľ֥ng v¨ theo 

d»i tiԒp theo vԚ y tԒ   

- Xem c§c vŁn bӶn 

v¨ t¨i li֓u c· sԈn.  

- Ph֛ng vӸn ²t nhӸt 

5 NVYT: H֙ sԐ 

l¨m g³ nԒu h֙ ph§t 

hi֓n thӸy b֗ s֝t 

hoԊc c§c tri֓u 

chֵng vԚ h¹ hӸp 

kh§c cho d½ ֫ mֵc 

Ľ֥ nhԌ  
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tiԒp theo vԚ y tԒ  

Đ ng t ực  iện 

1) B֓nh vi֓n c· ch²nh s§ch bԄng vŁn 

bӶn v¨ Ó 40% ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i (VD: 

2-3/5) ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i Ľ¼ng 

c§c c©u h֛i li°n quan   Ặ  

2) Kh¹ng c· vŁn bӶn n¨o ĽҼ֯c ban 

h¨nh nhҼng c· Ó 80% (VD 4-5/5) 

ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i Ľ¼ng c§c c©u 

h֛i li°n quan 

  ư  t ực  iện 

B֓nh vi֓n kh¹ng c· ch²nh s§ch bԄng 

vŁn bӶn v¨ c· < 80% ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i 

c· c©u trӶ l֩i Ľ¼ng.  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

8 

TӴi nhֻng nҺi c· 

s ֽl©y nhi֑m 

COVID-19 trong 

c֥ng Ľ֟ng hoԊc 

Ľ« c· c§c ca nghi 

ng֩ hoԊc c· NB 

COVID-19 nhԀp 

vi֓n, NVYT cӺn 

ĽҼ֯c s¨ng l֙c 

c§c tri֓u chֵng 

COVID 19 và 

c§c yԒu t֝ nguy 

cҺ trҼ֧c m֣i ca 

l¨m vi֓c, trҼ֧c 

khi v¨o cҺ s֫ y tԒ 

              ìm 

các ca bệ   

COVID-19  i m 

tàng) 

Đã t ực  iện 

- C· quy Ľ֗nh/quy tr³nh bԄng vŁn bӶn 

vԚ thֽc hi֓n s¨ng l֙c trֽc tiԒp tַng 

ngҼ֩i tӴi cҺ s֫ y tԒ vԚ c§c tri֓u 

chֵng COVID-19 v¨ yԒu t֝ d֗ch t֑ 

nguy cҺ Ľ֝i v֧i tӸt cӶ NVYT trҼ֧c 

khi bҼ֧c v¨o cҺ s֫ y tԒ VÀ  

- TӸt cӶ NVYT ĽҼ֯c quan s§t/ph֛ng 

vӸn ĽԚu ĽҼ֯c s¨ng l֙c trҼ֧c khi bҼ֧c 

v¨o cҺ s֫ y tԒ.  

1) KiԜm tra t¨i li֓u 

liên quan  

2) Quan s§t trֽc 

tiԒp vi֓c thֽc hi֓n 

s¨ng l֙c hoԊc 

ph֛ng vӸn ²t nhӸt 

5 NVYT vԚ quy 

tr³nh s¨ng l֙c 

 xả           iễm 

      ồ  : d  

trung tâm phòng 

     bệ    ậ      

 ỉ     ặ    í    ơ 

          ô   bá    

Đ ng t ực  iện 

- B֓nh vi֓n c· ban h¨nh quy Ľ֗nh, 

quy tr³nh bԄng vŁn bӶn Vê Ó 60% 

(VD: 3-5/5) ngҼ֩i ĽҼ֯c quan 

s§t/ph֛ng vӸn c· ĽҼ֯c s¨ng l֙c trҼ֧c 

khi bҼ֧c v¨o cҺ s֫ y tԒ.   Ặ  

- B֓nh vi֓n kh¹ng c· quy Ľ֗nh bԄng 

vŁn bӶn nhҼng Ó 80% NVYT ĽҼ֯c 

quan s§t c· ĽҼ֯c s¨ng l֙c trҼ֧c khi 

bҼ֧c v¨o cҺ s֫ y tԒ.  

  ư  t ực  iện 
Kh¹ng c· quy Ľ֗nh ĽҼ֯c ban h¨nh v¨ 

cȈng kh¹ng thֽc hi֓n vi֓c s¨ng l֙c  

   ng  p dụng 

Kh¹ng c· l©y nhi֑m c֥ng Ľ֟ng 

Vê/HOԉC chҼa c· ca b֓nh nghi 

ng֩/khԆng Ľ֗nh nhi֑m COVID-19 tӴi 

b֓nh vi֓n 

9 

Nhân viên y tԒ Ľ« 

tַng ĽҼ֯c Ľ¨o 

tӴo vԚ COVID-

19 

Đã t ực  iện 

- B֓nh vi֓n Ľ« thֽc hi֓n kh·a Ľ¨o 

tӴo vԚ COVID-19 cho c§n b֥ y tԒ v¨ 

n֥i dung Ľ¨o tӴo t֝i thiԜu cӺn bao 

g֟m:  1) ņҼ֩ng l©y v¨ phҼҺng ph§p 

ph¸ng ngַa l©y truyԚn COVID-19;  

2) ņ֗nh nghǫa ca b֓nh khԆng Ľ֗nh v¨ 

ca nghi ng֩; 3) C§c biԜu hi֓n b֓nh 

cֳa COVID-19; 4) Thֽc hi֓n ph©n 

loӴi v¨ c§ch ly b֓nh nh©n l¼c v¨o 

vi֓n; 5) T³nh h³nh d֗ch t֑ h֙c tr°n 

Ľ֗a b¨n VÀ 

-  Ó 80% (VD. 4-5/5) NVYT ĽҼ֯c 

ph֛ng vӸn trӶ l֩i rԄng h֙ Ľ« ĽҼ֯c 

Ľ¨o tӴo trong 6 th§ng qua.  

- Xem x®t n֥i 

dung t¨i li֓u, b§o 

c§o tԀp huӸn  (tԀp 

huӸn c· thԜ l¨ trֽc 

tiԒp hoԊc trֽc 

tuyԒn)  

- H֛i/ph֛ng vӸn ²t 

nhӸt 5 NVYT (bác 

 ỹ v   i   d ỡ     

xem h֙ c· ĽҼ֯c 

tԀp huӸn vԚ 

COVID-19 trong 

vòng 6 tháng 

trҼ֧c.  Đ ng t ực  iện 

- B֓nh vi֓n Ľ« thֽc hi֓n Ľ¨o tӴo cho 

c§n b֥ y tԒ v֧i c§c n֥i dung ch²nh 

nhҼ b°n tr°n nhҼng  <80% ngҼ֩i 

ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i Ľ« ĽҼ֯c tԀp 

huӸn trong v¸ng 6 th§ng trҼ֧c.  

  ư  t ực  iện B֓nh vi֓n chҼa thֽc hi֓n tԀp huӸn 
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K  ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

10 

Nh©n vi°n d֗ch 

vֱ Ľ« tַng ĽҼ֯c 

Ľ¨o tӴo ĽԊc th½ 

theo c¹ng vi֓c 

c§c n֥i dung li°n 

quan ĽԒn 

COVID-19  

Đã t ực  iện 

- Ó 80% (VD:  4-5/5) ngҼ֩i ĽҼ֯c 

ph֛ng vӸn trӶ l֩i Ľ« tַng ĽҼ֯c Ľ¨o 

tӴo ĽԊc th½ theo c¹ng vi֓c c§c n֥i 

dung li°n quan ĽԒn COVID-19 và có 

thԜ trӶ l֩i Ľ¼ng c§c c©u ĽҼ֯c h֛i   

H֛i/ph֛ng vӸn ²t 

nhӸt 5 NVYT làm 

c§c c¹ng vi֓c kh§c 

nhau (BӶo v֓, 

cung cӸp thֵc Łn, 

d֙n v֓ sinh...) c§c 

c©u h֛i vԚ 

COVID-19 có liên 

quan ĽԒn c¹ng 

vi֓c :  

1.  ņҼ֩ng l©y 

truyԚn ph֡ biԒn v¨ 

c§ch ph¸ng ngַa 

COVID-19  

                  

p ổ bi   v   á   

p          

COVID-19 dành 

cho NVYT: Lây 

    Giọ  bắ  Ti p 

xúc - Sử dụ   

  ẩ             vệ 

 i          p     

      iễm    

2. Li֓t k° ²t nhӸt 3 

thay Ľ֡i quan 

tr֙ng trong công 

vi֓c h¨ng ng¨y cֳa 

h֙ tӴi cҺ s֫ y tԒ c· 

li°n quan ĽԒn 

ph¸ng ngַa 

COVID-19  

Đ ng t ực  iện 

- 60%-<80% ngҼ֩i ĽҼ֯c ph֛ng vӸn 

trӶ l֩i Ľ« tַng ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo ĽԊc th½ 

theo c¹ng vi֓c c§c n֥i dung li°n 

quan ĽԒn COVID-19   Ặ  c· thԜ 

trӶ l֩i Ľ¼ng c§c c©u ĽҼ֯c h֛i.  

  ư  t ực  iện 

-<60% ngҼ֩i ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

h֙ Ľ« tַng ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo ĽԊc th½ theo 

c¹ng vi֓c c§c n֥i dung li°n quan ĽԒn 

COVID-19    /  Ặ  c· thԜ trӶ l֩i 

Ľ¼ng c§c c©u ĽҼ֯c h֛i  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

11 

NԒu c· ca b֓nh 

nghi ng֩ hoԊc ca 

khԆng Ľ֗nh 

COVID-19 tӴi cҺ 

s֫ y tԒ: khoa l©m 

s¨ng cӺn tӴo ra 

m֥t danh s§ch 

hàng ngày các ca 

nghi ng֩ hoԊc ca 

khԆng Ľ֗nh  k  

 ả              

 ợp               

bằ      

Đã t ực  iện 

1) TӸt cӶ (3/3) khoa l©m s¨ng ĽԚu c· 

quy Ľ֗nh/quy tr³nh lҼu trֻ v¨ báo cáo 

danh s§ch c§c ca nghi ng֩ v¨ ca 

khԆng Ľ֗nh VÀ  

2) C· danh s§ch ĽҼ֯c lҼu lӴi   
- Xem các quy 

Ľ֗nh, quy tr³nh cֳa 

b֓nh vi֓n tӴi ²t 

nhӸt  3 khoa lâm 

sàng 

- Xem trֽc tiԒp 

danh sách các ca 

nghi ng֩ v¨ c§c ca 

khԆng Ľ֗nh      

p ù  ợp  tӴi c§c 

khoa này.  

Đ ng t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh/quy tr³nh vԚ vi֓c khoa 

l©m s¨ng cӺn lҼu trֻ v¨ b§o c§o danh 

s§ch c§c ca nghi ng֩ v¨ ca khԆng 

Ľ֗nh  nhҼng chҼa ĽҼ֯c thֽc hi֓n 

  Ặ   
Kh¹ng c· quy Ľ֗nh nhҼng khoa l©m 

s¨ng Ľang thֽc hi֓n lҼu trֻ danh 

sách  

  ư  t ực  iện 
Không c· quy Ľ֗nh lҼu trֻ v¨ cȈng 

kh¹ng thֽc hi֓n vi֓c n¨y.  

   ng  p dụng 
ChҼa tַng c· ca nghi ng֩ hoԊc ca 

khԆng Ľ֗nh COVID-19 tӴi b֓nh vi֓n  

12 

Kh§ch thŁm v¨ 

ngҼ֩i chŁm s·c 

ĽҼ֯c gi§o dֱc vԚ 

COVID-19  biệ  

p áp ki m   á  

      iễm v   á  

Đã t ực  iện 

- Có các áp phích/màn hình chiԒu ĽԊt 

tӴi nhֻng nҺi m¨ kh§ch thŁm v¨ 

ngҼ֩i chŁm s·c d֑ nh³n thӸy v֧i n֥i 

dung d֑ hiԜu vԚ : 1) ņҼ֩ng l©y 

truyԚn v¨ bi֓n ph§p ph¸ng ngַa 

th¹ng thҼ֩ng;  2)  C§c tri֓u chֵng  

- Quan sát các 

poster/màn hình 

ĽԊt tӴi c§c khu vֽc 

dành cho khách 

thŁm v¨ ngҼ֩i 

chŁm s·c  
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  iệ    ứ    ầ  

theo dõi trên NB 

v        í   bả  

      ọ   

cֳa COVID-19 H Ặ  

- Ó 80%( VD:4-5/5) ngҼ֩i ĽҼ֯c 

ph֛ng vӸn trӶ l֩i Ľ¼ng c©u h֛i  

- H֛i ²t nhӸt 5 

ngҼ֩i chŁm s·c 

v¨/hoԊc kh§ch 

thŁm: H֙ c· biԒt 

tri֓u chֵng cֳa 

COVID-19 là gì? 

2) ĽҼ֩ng l©y v¨ 

c§ch ph¸ng ngַa 

l©y nhi֑m 

COVID-19  

           v  

 á   p          

      iễm   ô   

      **   i với 

k á     ăm v  

    i   ăm  ó : 

L       Giọ  

bắ  Ti p xú  - Sử 

dụ     ẩ          

   vệ  i          

p           iễm  

Đ ng t ực  iện 

Có áp phích/màn hình ĽԜ gi§o dֱc vԚ 

COVID-19 nhҼng kh¹ng Ľ§p ֵng 

ĽҼ֯c c§c y°u cӺu n°u tr°n (kh¹ng d֑ 

hiԜu, kh¹ng ĽԊt ֫ nҺi d֑ nh³n thӸy...) 

  Ặ  
60-<80% ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i Ľ¼ng 

c©u h֛i  

  ư  t ực  iện 

Không có áp phích hoԊc m¨n hình 

ĽҼ֯c ĽԊt   ẶC 

< 60% ngҼ֩i ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i Ľ¼ng  

   ng  p dụng 
Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y- (c· thԜ 

khóa) 

13 

TӴi nhֻng cҺ s֫ 

y tԒ nԄm tr°n Ľ֗a 

b¨n c· sֽ lây 

nhi֑m COVID-

19 trong c֥ng 

Ľ֟ng hoԊc Ľ« c· 

c§c ca nghi ng֩ 

hoԊc c· NB 

COVID-19 nhԀp 

vi֓n: Kh§ch 

thŁm v¨ v¨ ngҼ֩i 

chŁm s·c ĽҼ֯c 

cung cӸp th¹ng 

tin ĽӺy Ľֳ v¨ b֗ 

hӴn chԒ vi֓c di 

chuyԜn.  

Đã t ực  iện 

- C· c§c t¨i li֓u tuy°n truyԚn hoԊc 

th¹ng b§o d֑ hiԜu ֫ nhֻng nҺi m¨ 

ngҼ֩i chŁm s·c/kh§ch thŁm d֑ nh³n 

thӸy/nghe thӸy cung cӸp th¹ng tin vԚ 

sҼ l©y nhi֑m trong c֥ng Ľ֟ng hoԊc 

c· ca nghi ng֩/ca khԆng Ľ֗nh 

COVID-19 tӴi b֓nh vi֓n v¨ sֽ di 

chuyԜn trong b֓nh vi֓n b֗ hӴn chԒ 

VÀ  
- Vi֓c hӴn chԒ Ľi lӴi Ľang ĽҼ֯c §p 

dֱng  

- Quan s§t trֽc 

tiԒp khu vֽc d¨nh 

cho khách 

thŁm/ngҼ֩i chŁm 

sóc  

 xả           iễm 

COVID-19 trong 

      ồ  :  ơ    

      ằm   ê      

b    ó xả         

  iễm            

 ồ   d          m 

p          bệ   

 ậ       ỉ     ặ  

  í    ơ         

thông báo)  

Đ ng t ực  iện 

ņ« c· c§c t¨i li֓u tuy°n truyԚn hoԊc 

th¹ng b§o cung cӸp th¹ng tin cho 

ngҼ֩i chŁm s·c/kh§ch thŁm nhҼng 

chҼa triԜn khai vi֓c hӴn chԒ Ľi lӴi  

  ư  t ực  iện 

Kh¹ng c· quy Ľ֗nh t¨i li֓u/th¹ng tin 

tuy°n truyԚn Vê kh¹ng §p dֱng vi֓c 

hӴn chԒ Ľi lӴi.  

   ng  p dụng 

Kh¹ng c· l©y nhi֑m c֥ng Ľ֟ng 

  /  Ặ  chҼa c· ca b֓nh nghi 

ng֩/khԆng Ľ֗nh nhi֑m COVID-19 tӴi 

b֓nh vi֓n 

 
 2    u t ập mẫu  ện  p ẩm ( ị   iểm t u t ập mẫu:______________________________) 

14 

TŁm b¹ng ngo§y 

tֿ hӺu v¨ ngo§y 

h֙ng 

(Nasopharangeal 

và 

Oropharangeal) 

ĽҼ֯c thu thԀp tӴi 

khu vֽc  quy 

Ľ֗nh, ri°ng bi֓t, 

c· th¹ng kh² t֝t  

Đã t ực  iện 

Có khu vֽc ri°ng d¨nh cho lӸy mӾu 

v¨ khu vֽc n¨y c· th¹ng kh² t֝t v֧i 

tӺn suӸt trao Ľ֡i kh² t֝i thiԜu 12 

lӺn/gi֩ 
Xem x®t t¨i li֓u, 

quan s§t khu vֽc 

lӸy mӾu, Ľo lҼ֩ng 

tӺn suӸt trao Ľ֡i 

khí       ó       

Đ ng t ực  iện 

C· khu vֽc ri°ng d¨nh cho lӸy mӾu 

nhҼng th¹ng kh² kh¹ng t֝t hoԊc v֗ tr² 

nԄm l©n cԀn  k ô    iê   biệ   v֧i 

c§c khu vֽc kh§c 

  ư  t ực  iện 

Kh¹ng c· nҺi lӸy mӾu ri°ng hoԊc c· 

nhҼng vӾn thֽc hi֓n lӸy mӾu tӴi nҺi 

khác  

   ng  p dụng Kh¹ng thu thԀp mӾu ngo§y tֿ hӺu v¨ 
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ngo§y h֙ng 

15 

C· h֓ th֝ng theo 

dõi và giám sát 

th֩i gian trӶ kԒt 

quӶ x®t nghi֓m 

COVID-19 tַ 

b֓nh phӼm h¹ 

hӸp 

Đã t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh cֱ thԜ (bԄng vŁn bӶn) vԚ 

th֩i gian trӶ kԒt quӶ x®t nghi֓m 

COVID-19 tַ b֓nh phӼm h¹ hӸp 

Xem quy Ľ֗nh/t¨i 

li֓u cֳa b֓nh vi֓n, 

h֛i NVYT 
Đ ng t ực  iện 

1) ChҼa c· quy Ľ֗nh nhҼng Ľang x©y 

dֽng hoԊc c· nhҼng chҼa ban h¨nh 

  Ặ    
2) C· s֡ theo d»i (danh s§ch) hoԊc 

m֥t phҼҺng ph§p kh§c ĽԜ thֽc hi֓n 

vi֓c theo d»i kԒt quӶ trӶ vԚ cֳa tַng 

x®t nghi֓m  

  ư  t ực  iện Kh¹ng c· quy Ľ֗nh 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

16 

 KԒt quӶ x®t 

nghi֓m COVID-

19 ĽҼ֯c trӶ tӴi 

khoa lâm sàng 

trong vòng 24 

gi֩ sau khi lӸy 

mӾu 

Đã t ực  iện 

 Ó 80% (VD: 8, 9, 10) kԒt quӶ x®t 

nghi֓m  ĽҼ֯c trӶ vԚ trong v¸ng 24 

gi֩.  
Xem ²t nhӸt 10 kԒt 

quӶ x®t nghi֓m 

trong khoӶng th֩i 

gian 2 tuӺn trҼ֧c 

th֩i ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

      ó í   ơ  1  

  ì x m  ấ   ả .  

Đ ng t ực  iện 
40%- < 80% (VD: 4-7) kԒt quӶ x®t 

nghi֓m ĽҼ֯c trӶ vԚ trong v¸ng 24h.  

  ư  t ực  iện 
< 40% (VD: 1-3) kԒt quӶ x®t nghi֓m 

ĽҼ֯c trӶ vԚ trong v¸ng 24h 

   ng  p dụng 

ChҼa c· x®t nghi֓m n¨o ĽҼ֯c thֽc 

hi֓n trong v¸ng 2 tuӺn trҼ֧c th֩i 

ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

17 

 X®t nghi֓m chӼn 

Ľo§n/khԆng Ľ֗nh 

ĽҼ֯c tiԒn h¨nh 

v֧i nhֻng ngҼ֩i 

c· nguy cҺ 

nhi֑m vi-rút 

COVID-19  

Đã t ực  iện 

1) C· hҼ֧ng dӾn vԚ vi֓c ai cӺn l¨m 

xét nghi֓m VÀ 

2) TӴi th֩i ĽiԜm Ľ§nh gi§,  Ó 80% 

nhֻng ngҼ֩i c· nguy cҺ nhi֑m 

COVID-19 (theo hҼ֧ng dӾn cֳa 

BYT) tӴi b֓nh vi֓n Ľ« ĽҼ֯c lӸy mӾu 

l¨m x®t nghi֓m 

Ph֛ng vӸn NVYT, 

xem c§c t¨i li֓u, 

ghi chép liên quan 

cֳa cҺ s֫ y tԒ  

trong vòng 2 tuӺn 

trҼ֧c th֩i ĽiԜm 

Ľ§nh giá 

Đ ng t ực  iện 

1) C· hҼ֧ng dӾn vԚ vi֓c ai cӺn l¨m 

x®t nghi֓m nhҼng TӴi th֩i ĽiԜm Ľ§nh 

giá, 40%  -<80% ngҼ֩i c· nguy cҺ 

nhi֑m COVID-19         ớ   dẫ  

      T  tӴi b֓nh vi֓n Ľ« ĽҼ֯c lӸy 

mӾu l¨m x®t nghi֓m   Ặ  

2) Kh¹ng c· hҼ֧ng dӾn bԄng vŁn bӶn 

nhҼng tӴi th֩i ĽiԜm Ľ§nh gi§,  Ó 80% 

ngҼ֩i c· nguy cҺ nhi֑m COVID-19 

        ớ   dẫ       YT) tӴi b֓nh 

vi֓n Ľ« ĽҼ֯c lӸy mӾu l¨m x®t nghi֓m  

  ư  t ực  iện 

1) Kh¹ng c· vŁn bӶn hҼ֧ng dӾn 

  Ặ   
2) <40% ngҼ֩i c· nguy cҺ nhi֑m 

COVID-19 ĽҼ֯c lӸy mӾu x®t nghi֓m 

tӴi th֩i ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

   ng  p dụng 

Kh¹ng c· ca b֓nh nghi ng֩ hoԊc 

khԆng Ľ֗nh n¨o tӴi b֓nh vi֓n trong 

v¸ng 2 tuӺn trҼ֧c th֩i ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

 
A3. Cách ly 

18 
NgҼ֩i b֓nh c· 

tri֓u chֵng nghi 
Đã t ực  iện 

C· ph¸ng ri°ng d¨nh cho NB c· tri֓u 

chֵng nghi nhi֑m COVID-19 

Quan s§t trֽc tiԒp, 

ph֛ng vӸn NVYT, 
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nhi֑m COVID-

19 ĽҼ֯c c§ch ly 

kh֛i nhֻng NB 

khác (trong 

phòng/khoa 

riêng) 
Đ ng t ực  iện 

NgҼ֩i c· tri֓u chֵng nghi nhi֑m 

chҼa ĽҼ֯c c§ch ly ho¨n to¨n kh֛i 

nhֻng NB kh§c nhҼng Ľ« ĽҼ֯c sԂp 

xԒp ĽԜ c· khoӶng c§ch xa hҺn 2m 

v֧i c§c NB kh§c v¨ c· v§ch 

ngŁn/r¯m ngŁn VÀ  

BV hi֓n Ľang c· kԒ hoӴch ĽԜ chuyԜn 

nhֻng ngҼ֩i n¨y v¨o ph¸ng ri°ng ĽԜ 

t§ch bi֓t ho¨n to¨n kh֛i nhֻng NB 

kh§c trong 3 ng¨y t֧i 

xem h֟ sҺ b֓nh §n 

  ư  t ực  iện 

Kh¹ng c· ph¸ng ri°ng hay khu vֽc 

riêng cho NB c· tri֓u chֵng nghi 

nhi֑m 

   ng  p dụng 

Kh¹ng c· NB n¨o c· tri֓u chֵng 

nghi nhi֑m COVID-19 ĽҼ֯c ghi 

nhԀn trong v¸ng 2 tuӺn trҼ֧c ĽiԜm 

Ľ§nh gi§ 

19 

NgҼ֩i b֓nh Ľ« 

ĽҼ֯c chӼn Ľo§n 

nhi֑m COVID-

19 ĽҼ֯c c§ch ly 

v֧i c§c NB kh§c 

(trong 

phòng/khoa 

riêng) 

Đã t ực  iện 
C· ph¸ng ri°ng d¨nh cho tַng NB  

Ľ« ĽҼ֯c chӼn Ľo§n nhi֑m COVID-19 

Quan s§t trֽc tiԒp, 

ph֛ng vӸn NVYT 

Đ ng t ực  iện 

Kh¹ng c· ph¸ng ri°ng cho tַng NB 

nhҼng c· ph¸ng ri°ng cho nhiԚu NB 

ĽҼ֯c chӼn Ľo§n nhi֑m COVID-19; 

nhֻng ngҼ֩i chҼa ĽҼ֯c ֫ trong 

ph¸ng ri°ng th³ ĽҼ֯c gi«n khoӶng 

c§ch hoԊc c· tӸm chԂn v¨ r¯m ngŁn.  

  ư  t ực  iện 

Kh¹ng c· ph¸ng ri°ng hay khu vֽc 

ri°ng cho NB ĽҼ֯c chӼn Ľo§n nhi֑m 

COVID-19 

   ng  p dụng 

Kh¹ng c· NB n¨o ĽҼ֯c chӼn Ľo§n 

nhi֑m COVID-19 trong v¸ng 2 tuӺn 

trҼ֧c ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

20 

NgҼ֩i b֓nh 

ĽҼ֯c bԂt ĽӺu 

cách ly vào 

ph¸ng hoԊc 

khoa riêng ngay 

khi nhԀn ĽҼ֯c 

kԒt quӶ x®t 

nghi֓m dҼҺng 

t²nh v֧i 

COVID-19 

Đã t ực  iện 

TӸt cӶ (100%) NB dҼҺng t²nh v֧i 

COVID-19  ĽҼ֯c c§ch ly v¨o ph¸ng 

riêng/khoa riêng trong vòng 2 gi֩ kԜ 

tַ khi nhԀn ĽҼ֯c kԒt quӶ x®t nghi֓m 

dҼҺng t²nh 

Ph֛ng vӸn NVYT, 

xem c§c t¨i li֓u, 

ghi chép liên quan 

cֳa NVYT trong 

v¸ng 2 tuӺn trҼ֧c 

th֩i ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

Đ ng t ực  iện 

60% - <100% NB dҼҺng t²nh v֧i 

COVID-19  ĽҼ֯c c§ch ly v¨o ph¸ng 

riêng/khoa riêng trong vòng  2 gi֩ kԜ 

tַ khi nhԀn ĽҼ֯c kԒt quӶ x®t nghi֓m 

dҼҺng t²nh 

  ư  t ực  iện 

<60% NB dҼҺng t²nh v֧i COVID-19  

ĽҼ֯c c§ch ly v¨o ph¸ng ri°ng/khoa 

riêng trong vòng 2 gi֩ kԜ tַ khi nhԀn 

ĽҼ֯c kԒt quӶ x®t nghi֓m dҼҺng t²nh 

  Ặ  kh¹ng c· cҺ chԒ ĽԜ theo d»i 

vi֓c n¨y 

   ng  p dụng 

Kh¹ng c· NB ĽҼ֯c chӼn Ľo§n nhi֑m 

COVID-19 trong v¸ng 2 tuӺn trҼ֧c 

ĽiԜm Ľ§nh gi§ 

21 

C· h֓ th֝ng 

theo d»i kԒt quӶ 

x®t nghi֓m, 

th¹ng tin k֗p 

th֩i vԚ k®t quӶ 

x®t nghi֓m v¨ 

Đã t ực  iện 

C· quy Ľ֗nh bԄng vŁn bӶn cֳa b֓nh 

vi֓n vԚ theo d»i kԒt quӶ x®t nghi֓m 

v¨ c§ch thֵc cֱ thԜ ĽԜ  sԂp xԒp  hoԊc 

chuyԜn NB  
Xem vŁn bӶn, 

ph֛ng vӸn NVYT 

Đ ng t ực  iện 
BV Ľang x©y dֽng vŁn bӶn quy Ľ֗nh 

ĽԜ ban h¨nh trong v¸ng 2 tuӺn t֧i 
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h¨nh Ľ֥ng tֵc 

th֩i ĽԜ c§ch ly 

c§c ca nhi֑m 

m֧i  

  ư  t ực  iện 
Không c· vŁn bӶn quy Ľ֗nh ĽҼ֯c ban 

h¨nh v¨ cȈng chҼa x©y dֽng 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

 
 /  Ô     Ờ     Ă   Ó     Ờ   Ệ   

 
B1. Thông gió 

22 

Th¹ng kh² tֽ 

nhi°n:  c· cֹa 

m֫ Ľ֝i di֓n 

Đã t ực  iện 
 Ó80% (VD: 8/10) ph¸ng c· m֫ cֹa 

 ֫tҼ֩ng Ľ֝i di֓n  
Quan s§t it nhӸt 10 

ph¸ng b֓nh ֫ ²t 

nhӸt 5 khoa* khác 

nhau       ơ         

 ó í   ơ     p     

bệ   k     i       

  ì       á   ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
 40% < 80% (VD 4-7)  ph¸ng c· m֫ 

cֹa ֫ tҼ֩ng Ľ֝i di֓n 

  ư  t ực  iện 
 <40% (VD: 1-3) ph¸ng c· m֫ cֹa ֫ 

tҼ֩ng Ľ֝i di֓n 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

23 

Th¹ng kh² tֽ 

nhi°n: di֓n t²ch 

cֹa m֫ t֝i thiԜu 

10% di֓n t²ch 

phòng trên hai 

tҼ֩ng Ľ֝i di֓n 

  ổ   ≥  %  

Đã t ực  iện 
 Ó80 ph¸ng b֓nh ĽҼ֯c quan s§t c· 

Ľ§p ֵng ti°u chuӼn ĽҼa ra  
Quan s§t it nhӸt 10 

ph¸ng b֓nh ֫ ²t 

nhӸt 5 khoa* khác 

nhau       ơ         

 ó í   ơ     p     

bệ   k     i       

  ì       á   ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
40% -< 80% ph¸ng Ľ§p ֵng ti°u 

chuӼn ĽҼa ra 

  ư  t ực  iện 
<40%  ph¸ng Ľ§p ֵng ti°u chuӼn ĽҼa 

ra 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

24 

 Th¹ng kh² tֽ 

nhi°n: C· BiԜn 

b§o tӴi ch֣ y°u 

cӺu giֻ cֹa ra 

v¨o v¨ cֹa s֡ 

lu¹n m֫  

Đã t ực  iện 
 Ó80% ph¸ng b֓nh Ľ§p ֵng y°u cӺu 

ĽԊt ra 

Quan s§t it nhӸt 10 

ph¸ng b֓nh ֫ ²t 

nhӸt 5 khoa* khác 

nhau       ơ         

 ó í   ơ     p     

bệ   k     i       

  ì       á   ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
40%-< 80% ph¸ng b֓nh Ľ§p ֵng y°u 

cӺu 

  ư  t ực  iện <40% ph¸ng b֓nh Ľ§p ֵng y°u cӺu 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

25 

Thông kh² tֽ 

nhiên: Không có 

m½i h·a chӸt 

hay m½i cҺ thԜ 

bay ra bên ngoài 

Đã t ực  iện 
 Ó80% ph¸ng b֓nh Ľ§p ֵng y°u cӺu 

ĽԊt ra 

Quan s§t it nhӸt 10 

ph¸ng b֓nh ֫ ²t 

nhӸt 5 khoa* khác 

nhau       ơ         

 ó í   ơ     p     

bệ   k     i       

  ì       á   ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
40%-< 80% ph¸ng b֓nh Ľ§p ֵng y°u 

cӺu 

  ư  t ực  iện <40% ph¸ng b֓nh Ľ§p ֵng y°u cӺu 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

26 

Th¹ng kh² cҺ 

h֙c v¨ tֽ nhi°n, 

x§c Ľ֗nh trֽc 

quan lu֟ng 

không khí di 

chuyԜn tַ  ĽiԜm 

cӸp sang ĽiԜm 

xӶ (c· thԜ thֹ 

bԄng kh·i tַ que 

nhang) 

Đã t ực  iện 

Ó80% ph¸ng b֓nh c· lu֟ng kh¹ng 

kh² ph½ h֯p  (v֧i gi· v¨o tӴi ĽiԜm 

cӸp v¨ gi· ra tӴi ĽiԜm xӶ)  

- Thֽc hi֓n Ľ§nh 

gi§ trֽc tiԒp tӴi 10 

bu֟ng b֓nh tַ 5 

khoa* khác nhau 

      ó í   ơ  1  

b ồ   bệ     ặ  5 

k      ì  á    iá 

 ấ   ả .  

- Sֹ dֱng que 

nhang hoԊc c©y 

kh·i ĽԜ quan s§t 

lu֟ng kh¹ng kh² 

Đ ng t ực  iện 

40%-<80%  ph¸ng b֓nh c· lu֟ng 

kh¹ng kh² ph½ h֯p  (v֧i gi· v¨o tӴi 

ĽiԜm cӸp v¨ gi· ra tӴi ĽiԜm xӶ)  

  ư  t ực  iện 

<40%  ph¸ng b֓nh c· lu֟ng kh¹ng 

kh² ph½ h֯p  (v֧i gi· v¨o tӴi ĽiԜm 

cӸp v¨ gi· ra tӴi ĽiԜm xӶ)  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

 
 2   ắp xếp người  ện  

27 

 ņӶm b¨o kh¹ng 

qu§ 1 ngҼ֩i tr°n 

di֓n t²ch 6 m
2
 

Đã t ực  iện 
 Ó 80% ph¸ng b֓nh ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ 

ĽӴt tieu ch² ĽҼa ra  

Quan s§t v¨ Ľo ĽӴc 

tӴi tӴi 10 bu֟ng 

b֓nh tַ ²t nhӸt 5 

khoa*   ĽiԚu tr֗ 

khác nhau  N   

bệ   việ  k ô    ó 

   5 k     i       

  ì  á    iá  ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
40%- <80% ph¸ng b֓nh ĽҼ֯c Ľ§nh 

gi§ ĽӴt tieu ch² ĽҼa ra  

  ư  t ực  iện 
<40% phòng b֓nh ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ ĽӴt 

tieu ch² ĽҼa ra  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 
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28 

NԒu k° giҼ֩ng, 

khoӶng c§ch t֝i 

thiԜu giֻa 2 

giҼ֩ng l¨ 2 m  

Đã t ực  iện 
ĉt nhӸt 80% ph¸ng b֓nh ĽҼ֯c Ľ§nh 

gi§ ĽӴt ti°u ch² ĽҼa ra  

Quan s§t v¨ Ľo ĽӴc 

tӴi tӴi 10 bu֟ng 

b֓nh tַ ²t nhӸt 5 

khoa*   ĽiԚu tr֗ 

khác nhau  N   

bệ   việ  k ô    ó 

   5 k     i       

  ì  á    iá  ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
40%-< 80% ph¸ng b֓nh ĽҼ֯c Ľ§nh 

gi§ ĽӴt ti°u ch² ĽҼa ra  

  ư  t ực  iện 
<40% ph¸ng b֓nh ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ ĽӴt 

tieu ch² ĽҼa ra  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

29 

Kh¹ng b֝ tr² 

nhiԚu NB tӴi 

khu vֽc ch֩, l֝i 

Ľi, hay tӴi khoa 

Đã t ực  iện 

 Ó 80% c§c khu vֽc ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ 

ĽӶm bӶo khoӶng c§ch >1m
2
/ngҼ֩i 

hoԊc ghԒ ng֟i cֳa 2 NB c§ch nhau 

t֝i thiԜu 1m  Quan sát v¨ Ľo ĽӴc 

tӴi khu vֽc ch֩ v¨ 

h¨nh lang tӴi ²t nhӸt 

5 khoa*  khác nhau 

 N   bệ   việ  

k ô    ó    5 k     

  ì  á    iá  ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 

40% -< 80% c§c khu vֽc ĽҼ֯c Ľ§nh 

gi§ ĽӶm bӶo khoӶng c§ch >1m
2
 

/ngҼ֩i hoԊc ghԒ ng֟i cֳa 2 NB c§ch 

nhau t֝i thiԜu 1m  

  ư  t ực  iện 

<40% c§c khu vֽc ĽҼ֯c Ľ§nh gi§ 

ĽӶm bӶo khoӶng c§ch >1m
2
/ngҼ֩i 

hoԊc ghԒ ng֟i cֳa 2 NB c§ch nhau 

t֝i thiԜu 1m  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

 
 3   ệ sin  m i trường 

30 

Có danh sách 

c§c bԚ mԊt tiԒp 

x¼c nhiԚu cӺn 

Ҽu ti°n l¨m 

sӴch. Nh©n vi°n 

v֓ sinh c· thԜ 

x§c Ľ֗nh c§c bԚ 

mԊt n¨y v¨ tiԒn 

h¨nh l¨m sӴch 

Ľ֗nh kȢ 

Đã t ực  iện 

BV c· quy tr³nh thֽc hi֓n v֓ sinh bԚ 

mԊt trong Ľ· c· bao g֟m danh s§ch 

c§c bԚ mԊt tiԒp x¼c nhiԚu cӺn Ҽu ti°n 

v¨ tӺn suӸt l¨m sӴch cӺn thiԒt 

VÀ 
Ó80% (VD: 4-5) Nh©n vi°n v֓ sinh 

c· thԜ n°u ĽҼ֯c c§c bԚ mԊt iԒp x¼c 

nhiԚu v¨ tӺn suӸt cӺn l¨m sӴch Ľ֗nh 

kȢ 

Xem vŁn bӶn cֳa 

BV, quan s§t trֽc 

tiԒp v¨ ph¸ng vӸn ²t 

nhӸt  5 nh©n vi°n v֓ 

sinh l¨m vi֓c tӴi khu 

vֽc bu֟ng b֓nh cֳa 

5 khoa/phòng* khác 

nhau       V có ít 

 ơ  5 k      ì ki m 

     ấ   ả  á  k     

Đ ng t ực  iện 

BV c· quy tr³nh thֽc hi֓n v֓ sinh bԚ 

mԊt trong Ľ· c· bao g֟m danh s§ch 

c§c bԚ mԊt tiԒp x¼c nhiԚu cӺn Ҽu ti°n 

v¨ tӺn suӸt l¨m sӴch cӺn thiԒt 

VÀ 
40%- dҼ֧i 80% (VD:2-3) Nhân viên 

v֓ sinh c· thԜ n°u ĽҼ֯c c§c bԚ mԊt 

tiԒp x¼c nhiԚu v¨ tӺn suӸt cӺn v֓ sinh 

Ľ֗nh kȢ 

  ư  t ực  iện 

BV kh¹ng c· quy tr³nh v֓ sinh bԚ 

mԊt, nh©n vi°n v֓ sinh kh¹ng n°u 

ĽҼ֯c c§c bԚ mԊt tiԒp x¼c nhiԚu v¨ tӺn 

suӸt l¨m sӴch Ľ֗nh kȢ 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

31 

C§c bԚ mԊt tiԒp 

x¼c nhiԚu ĽԚu 

sӴch sԐ  

Đã t ực  iện 
Ó80% bu֟ng b֓nh ĽҼ֯c kiԜm tra  c· 

c§c bԚ mԊt tiԒp x¼c nhiԚu sӴch sԐ 

Quan s§t trֽc tiԒp 

c§c bԚ mԊt tiԒp x¼c 

nhiԚu tӴi khu vֽc 

bu֟ng b֓nh cֳa 5 

khoa/phòng* khác 

nhau       V  ó í  

 ơ  5 k      ì ki m 

     ấ   ả  á  k     

Đ ng t ực  iện 
40%- dҼ֧i 80% bu֟ng b֓nh ĽҼ֯c 

kiԜm tra ĽӶm bӶo y°u cӺu 

  ư  t ực  iện 
<40% bu֟ng b֓nh ĽҼ֯c kiԜm tra ĽӴt 

y°u cӺu 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

32 
ThiԒt b֗ trong 

ph¸ng ĽԚu sӴch 
Đã t ực  iện 

Ó 80% bu֟ng b֓nh ĽҼ֯c kiԜm tra  c· 

c§c trang thiԒt b֗ ĽҼ֯c v֓ sinh sӴch 

Quan s§t trֽc tiԒp 

c§c trang thiԒt b֗ 
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sԐ sԐ trong bu֟ng b֓nh 5 

khoa/phòng* khác 

nhau       V  ó í  

 ơ  5 k      ì ki m 

     ấ   ả  á  k     

Đ ng t ực  iện 
40%- < 80% bu֟ng b֓nh ĽҼ֯c kiԜm 

tra ĽӶm bӶo y°u cӺu 

  ư  t ực  iện 
<40% bu֟ng b֓nh ĽҼ֯c kiԜm tra ĽӴt 

y°u cӺu 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

 
 /  Ệ             Ă   Ó     Ờ   Ệ   

33 

C· sԈn x¨ 

ph¸ng v¨ nҼ֧c 

tӴi tӸt cӶ c§c 

b֟n rֹa 

Đã t ực  iện 
100% b֟n rֹa ĽҼ֯c kiԜm tra c· sԈn 

x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c 

Quan s§t trֽc tiԒp ²t 

nhӸt 20 b֟n rֹa tӴi 

c§c khu vֽc kh§c 

nhau cֳa b֓nh vi֓n 

bao g֟m khu vֽc 

bu֟ng b֓nh, nh¨ v֓ 

sinh v¨ khu vֽc kh§c 

      V k ô         

bồ   ử    ì       á  

 ấ   ả  

Đ ng t ực  iện 
60%- <100% b֟n rֹa  ĽҼ֯c kiԜm tra 

c· sԈn x¨ ph¸ng v¨ nҼ֧c 

  ư  t ực  iện 
<60% b֟n rֹa ĽҼ֯c kiԜm tra ĽӴt y°u 

cӺu 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

34 

T֕ l֓ b֟n rֹa 

v¨ giҼ֩ng 

Ó1:10 (khoa 

chung) hoԊc 1: 

1 nԒu l¨ khoa 

c§ch ly hoԊc 

ĽҺn v֗ HSTC 

Đã t ực  iện 
Ó80% khoa ph¸ng ĽӴt ĽҼ֯c tׁ l֓ nhҼ 

y°u cӺu  

Quan s§t trֽc tiԒp ²t 

nhӸt 5 khoa/phòng* 

kh§c nhau bao g֟m 

cӶ khoa chung, khoa 

c§ch ly v¨ ĽҺn v֗ 

HSTC        V 

k ô      5 k      m 

       ì       á   ấ  

 ả  

Đ ng t ực  iện 
40%- dҼ֧i 80% khoa ph¸ng ĽӴt ĽҼ֯c 

tׁ l֓ nhҼ y°u cӺu  

  ư  t ực  iện 
<40% khoa ph¸ng ĽӴt ĽҼ֯c tׁ l֓ nhҼ 

y°u cӺu  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

35 

Dung d֗ch v֓ 

sinh tay chֵa 

c֟n  (v֧i ²t 

nhӸt 60% c֟n) 

c· sԈn tӴi khoa 

ĽԜ sֹ dֱng 

Đã t ực  iện 

Ó80% khoa/ph¸ng ĽҼ֯c kiԜm tra c· 

sԈn dung d֗ch v֓ sinh tay chֵa c֟n 

tӴi nҺi ra v¨o v¨ c§c ĽiԜm chŁm s·c 

NB v¨ khu vֽc chung Quan s§t trֽc tiԒp ²t 

nhӸt 5 khoa* lâm 

sàng khác nhau 
Đ ng t ực  iện 

40%- < 80% khoa ph¸ng ĽҼ֯c kiԜm 

tra ĽӴt tׁ l֓ nhҼ y°u cӺu  

  ư  t ực  iện 
<40% khoa ph¸ng ĽҼ֯c kiԜm tra ĽӴt 

tׁ l֓ nhҼ y°u cӺu  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

36 

HҼ֧ng dӾn 

ngԂn vԚ rֹa 

tay ĽҼ֯c d§n ֫ 

v֗ tr² d֑ quan 

sát cho nhân 

viên và NB 

Đã t ực  iện 

Ó80% khoa/ph¸ng ĽҼ֯c kiԜm tra c· 

hҼ֧ng dӾn ngԂn vԚ v֓ sinh tay ĽҼ֯c 

d§n th²ch h֯p ֫ v֗ tr² d֑ quan s§t cho 

nhân viên và NB  Quan s§t trֽc tiԒp ²t 

nhӸt 5 khoa l©m s¨ng 

khác nhau 
Đ ng t ực  iện 

40%- dҼ֧i 80% khoa ph¸ng ĽҼ֯c 

kiԜm tra ĽӴt tׁ l֓ nhҼ y°u cӺu  

  ư  t ực  iện 
<40% khoa ph¸ng ĽҼ֯c kiԜm tra ĽӴt 

tׁ l֓ nhҼ y°u cӺu  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

37 

Nhân viên 

thֽc hi֓n rֹa 

tay Ľ¼ng th֩i 

ĽiԜm 

Đã t ực  iện 
NVYT thֽc hi֓n rֹa tay cho Ó80% 

c§c cҺ h֥i VST ĽҼ֯c quan s§t. 
Quan s§t trֽc tiԒp ²t 

nhӸt 10 NVYT bao 

g֟m b§c s׃, ĽiԚu 

dҼ֭ng tӴi c§c khoa 

phòng khác nhau 

Đ ng t ực  iện 
NVYT thֽc hi֓n rֹa tay cho 40%-< 

80% cҺ h֥i VST ĽҼ֯c quan s§t.  

  ư  t ực  iện 
NVYT thֽc hi֓n rֹa tay cho < 40% 

c§c cҺ h֥i VST ĽҼ֯c quan s§t.  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ khóa) 

 
 /          Ệ       (  E)    Ă   Ó     Ờ   Ệ   
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38 

C· sԈn khӼu 

trang y tԒ ĽԜ 

cung cӸp cho 

c§c NB v֧i 

c§c tri֓u 

chֵng ho v¨ 

tri֓u chֵng 

h¹ hӸp kh§c 

Đã t ực  iện 

BV c· vŁn bӶn quy Ľ֗nh VÀ 

 ĉt nhӸt 2/3 NB ĽҼ֯c quan s§t/ph֛ng 

vӸn c· nhԀn ĽҼ֯c khӼu trang y tԒ do 

b֓nh vi֓n cӸp.  Xem vŁn bӶn quy 

Ľ֗nh cֳa b֓nh vi֓n v¨ 

quan s§t trֽc 

tiԒp/ph֛ng vӸn      

  í    ợp  ²t nhӸt 3 

NB c· ho v¨ tri֓u 

chֵng h¹ hӸp kh§c 

Đ ng t ực  iện 

BV c· vŁn bӶn quy Ľ֗nh NVYT thֽc 

hi֓n rֹa tay cho 40%-< 80% cҺ h֥i 

v֓ sinh tay ĽҼ֯c quan sát  VÀ 

Ch֕ 1/3 hoԊc kh¹ng NB n¨o trong s֝ 

ĽҼ֯c quan s§t/ph֛ng vӸn nhԀn ĽҼ֯c 

khӼu trang y tԒ do b֓nh vi֓n cӸp  

  ư  t ực  iện BV kh¹ng c· vŁn bӶn quy Ľ֗nh   

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

39 

C· sԈn khӼu 

trang y tԒ cho 

nhân viên 

thֽc hi֓n 

chŁm s·c 

hoԊc l¨m vi֓c 

trong phòng 

NB 

Đã t ực  iện 

100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn khӶu trang ĽԜ thֽc hi֓n chŁm 

s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng b֓nh 

Quan s§t trֽc 

tiԒp/ph֛ng vӸn ²t nhӸt 

5 NVYT tӴi 5 khoa 

lâm sàng khác nhau 

Đ ng t ực  iện 

60%- < 100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng 

vӸn trӶ l֩i c· sԈn khӼu trang ĽԜ thֽc 

hi֓n chŁm s·c hoԊc l¨m vi֓c trong 

ph¸ng b֓nh 

  ư  t ực  iện 

<60% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn khӶu trang ĽԜ thֽc hi֓n chŁm 

s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng b֓nh 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

40 

C· sԈn khӼu 

trang có hi֓u 

lֽc l֙c cao N-

95 hoԊc FFP2 

(hoԊc tҼҺng 

ĽҼҺng) cho 

tӸt cӶ nh©n 

vi°n thֽc hi֓n 

hoԊc phҺi 

nhi֑m cao v֧i 

c§c thֳ thuԀt 

tӴo kh² dung 

trên NB 

nhi֑m/nghi 

nhi֑m 

COVID -19 

trong khoa 

Đã t ực  iện 

BV c· quy Ľ֗nh (bԄng vŁn bӶn) VÀ  

100% NVYT ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i c· 

nhԀn ĽҼ֯c khӼu trang N95 hoԊc loӴi 

tҼҺng ĽҼҺng do b֓nh vi֓n cӸp khi 

thֽc hi֓n thֳ thuԀt hoԊc phҺi nhi֑m 
Xem x®t t¨i li֓u/quy 

Ľ֗nh cֳa b֓nh vi֓n v¨ 

ph֛ng vӸn ²t nhӸt 5 

NVYT c· thֽc hi֓n 

hoԊc c· phҺi nhi֑m 

cao v֧i c§c thֳ thuԀt 

tӴo kh² dung tr°n NB 

nhi֑m/nghi nhi֑m 

COVID-19 trong 

khoa  

Đ ng t ực  iện 

BV c· quy Ľ֗nh (bԄng vŁn bӶn) VÀ  

60% - < 100%  NVYT ĽҼ֯c h֛i trӶ 

l֩i c· nhԀn ĽҼ֯c khӼu trang N95 

hoԊc loӴi tҼҺng ĽҼҺng do b֓nh vi֓n 

cӸp  

Chư  t ực  iện BV kh¹ng c· quy Ľ֗nh 

   ng  p dụng 
B֓nh vi֓n hi֓n chҼa c· NB 

nhi֑m/nghi nhi֑m COVID-19 

41 

Nh©n vi°n Ľ« 

ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo 

sֹ dֱng khӼu 

trang có hi֓u 

lֽc l֙c cao 

Ľ¼ng c§ch 

trong vòng 6 

th§ng vַa qua 

Đã t ực  iện 

B֓nh vi֓n c· quy Ľ֗nh vԚ vi֓c Ľ¨o 

tӴo sֹ dֱng Ľ¼ng c§ch khӼu trang c· 

hi֓u lֽc l֙c cao cho NVYT VÀ  

 Ó 80% NVYT ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i l¨ Ľ« 

ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo sֹ dֱng Ľ¼ng c§ch 

khӼu trang c· hi֓u lֽc l֙c cao trong 

vòng 6 tháng qua  

Xem x®t t¨i li֓u/quy 

Ľ֗nh cֳa b֓nh vi֓n v¨ 

ph֛ng vӸn ²t nhӸt 5 

NVYT l¨m vi֓c tӴi 

c§c khoa ph¸ng c· thԜ 

phӶi sֹ dֱng khӼu 

trang c· Ľ֥ l֙c cao 

(VD: Khoa phòng có 

 i p   ậ  dự ki    i p 

  ậ  N   OVID-19) 
Đ ng t ực  iện 

B֓nh vi֓n c· quy Ľ֗nh vԚ vi֓c Ľ¨o 

tӴo sֹ dֱng Ľ¼ng c§ch khӼu trang c· 

Ľ֥ l֙c cao cho nh©n vi°n y tԒ VÀ 

40%- < 80% NVYT ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i 

l¨ Ľ« ĽҼ֯c Ľ¨o tӴo sֹ dֱng Ľ¼ng c§ch 

khӼu trang c· Ľ֥ l֙c cao trong v¸ng 

6 tháng qua  
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  ư  t ực  iện 

B֓nh vi֓n kh¹ng c· quy Ľ֗nh vԚ vi֓c 

Ľ¨o tӴo sֹ dֱng Ľ¼ng c§ch khӼu 

trang có hi֓u lֽc l֙c cao cho NVYT  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

42 

Các NVYT 

cӺn Ľeo hoԊc 

dֽ kiԒn sԐ Ľeo 

khӼu trang 

N95 ĽԚu ĽҼ֯c 

thֹ nghi֓m 

Ľ֥ kh²t cֳa 

khӼu trang v¨ 

ghi r» loӴi 

khӼu trang 

ph½ h֯p trҼ֧c 

khi sֹ dֱng 

Đã t ực  iện 

- B֓nh vi֓n c· quy Ľ֗nh vԚ thֽc hi֓n 

thֹ nghi֓m Ľ֥ kh²t cֳa khӼu trang Ľ֥ 

l֙c cao (VD: N95) cho c§c NVYT 

l¨m vi֓c tӴi c§c khoa ph¸ng c· tiԒp 

nhԀn hoԊc dֽ kiԒn tiԒp nhԀn NB 

COVID19 VÀ 

- Ó80% NVYT ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i Ľ« 

ĽҼ֯c thֹ nghi֓m Ľ֥ kh²t cֳa khӼu 

trang N95 v¨ biԒt r» loӴi khӼu trang 

ph½ h֯p v֧i m³nh.  

Xem x®t t¨i li֓u/quy 

Ľ֗nh cֳa b֓nh vi֓n v¨ 

ph֛ng vӸn ²t nhӸt 5 

NVYT l¨m vi֓c tӴi 

các khoa phòng có 

tiԒp nhԀn/dֽ kiԒn tiԒp 

nhԀn NB COVID-19  
Đ ng t ực  iện 

- B֓nh vi֓n c· quy Ľ֗nh VÀ: 

- 40%- < 80% NVYT ĽҼ֯c h֛i trӶ l֩i 

Ľ« ĽҼ֯c thֹ nghi֓m Ľ֥ kh²t cֳa khӼu 

trang N95 v¨ biԒt r» loӴi khӼu trang 

ph½ h֯p v֧i m³nh.  

  ư  t ực  iện B֓nh vi֓n kh¹ng c· quy Ľ֗nh 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

43 

Nhân viên có 

thԜ thֽc h¨nh 

sֹ dֱng khӼu 

trang N95 

(hoԊc loӴi 

tҼҺng ĽҼҺng) 

Ľ¼ng c§ch (v² 

dֱ: Ľeo, c֫i, 

kiԜm tra Ľ֥ 

kh²t, v¨ bӶo 

quӶn) 

Đã t ực  iện 
Ó80% NVYT ĽҼ֯c y°u cӺu c· thԜ 

thֽc h¨nh Ľ¼ng c§c Ľ֥ng t§c  
Y°u cӺu (ngӾu nhi°n) 

²t nhӸt 5 nhân viên tַ 

các khoa phòng liên 

quan Ľang ĽiԚu tr֗ 

hoԊc dֽ kiԒn tiԒp 

nhԀn ĽiԚu tr֗ NB 

COVID-19 thֽc h¨nh 

sֹ dֱng khӼu trang 

N95 

Đ ng t ực  iện 
40%- < 80% NVYT ĽҼ֯c y°u cӺu c· 

thԜ thֽc h¨nh Ľ¼ng c§c Ľ֥ng t§c  

  ư  t ực  iện 
<40% NVYT ĽҼ֯c y°u cӺu c· thԜ 

thֽc h¨nh Ľ¼ng c§c Ľ֥ng t§c  

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

44 

C· sԈn gŁng 

tay cho nhân 

vi°n ĽԜ chŁm 

s·c NB hoԊc 

l¨m vi֓c trong 

ph¸ng b֓nh 

Đã t ực  iện 

100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn gŁng tay ĽԜ thֽc hi֓n chŁm 

s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng b֓nh Quan s§t trֽc tiԒp, 

Ph֛ng vӸn ngӾu nhi°n 

ít nhât 5 NVYT tַ 5 

khoa lâm sàng khác 

nhau      BV có ít 

 ơ  5 k      m      

  ì p ỏ   vấ   ấ   á  

khoa) 

Đ ng t ực  iện 

60%- <100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn 

trӶ l֩i c· sԈn gŁng tay ĽԜ thֽc hi֓n 

chŁm s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng 

b֓nh 

  ư  t ực  iện 

<60% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn gŁng tay ĽԜ thֽc hi֓n chŁm 

s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng b֓nh 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

45 

C· sԈn §o 

choàng cho 

nh©n vi°n trֽc 

tiԒp chŁm s·c 

NB hoԊc l¨m 

vi֓c trong 

phòng/khoa 

ĽiԚu tr֗ NB 

Đã t ực  iện 

100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn gŁng tay ĽԜ thֽc hi֓n chŁm 

s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng b֓nh Quan s§t trֽc tiԒp, 

Ph֛ng vӸn ngӾu nhi°n 

ít nhât 5 NVYT tַ 5 

khoa* lâm sàng khác 

nhau       V  ó í  

 ơ  5 k      m      

  ì p ỏ   vấ   ấ   á  

khoa) 

Đ ng t ực  iện 

60%- < 100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng 

vӸn trӶ l֩i c· sԈn gŁng tay ĽԜ thֽc 

hi֓n chŁm s·c hoԊc l¨m vi֓c trong 

ph¸ng b֓nh 

  ư  t ực  iện 

<60% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn gŁng tay ĽԜ thֽc hi֓n chŁm 

s·c hoԊc l¨m vi֓c trong ph¸ng b֓nh 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 
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46 

C· sԈn thiԒt 

b֗ bӶo v֓ mԂt 

(k²nh bӶo h֥ 

hay tӸm che 

mԂt) cho nh©n 

vi°n chŁm s·c 

hoԊc l¨m vi֓c 

trong 

phòng/khoa 

ĽiԚu tr֗ NB. 

Đã t ực  iện 

100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn thiԒt b֗ bӶo v֓ mԂt ĽԜ thֽc 

hi֓n chŁm s·c hoԊc l¨m vi֓c trong 

ph¸ng b֓nh Quan s§t trֽc tiԒp, 

Ph֛ng vӸn ngӾu nhi°n 

ít nhât 5 NVYT tַ 5 

khoa * lâm sàng khác 

nhau       V  ó í  

 ơ  5 k      m      

  ì p ỏ   vấ   ấ   á  

khoa) 

Đ ng t ực  iện 

60%- <100% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn 

trӶ l֩i c· sԈn thiԒt b֗ bӶo v֓ mԂt ĽԜ 

thֽc hi֓n chŁm s·c hoԊc l¨m vi֓c 

trong ph¸ng b֓nh 

  ư  t ực  iện 

<60% NVYT ĽҼ֯c ph֛ng vӸn trӶ l֩i 

c· sԈn thiԒt b֗ bӶo v֓ mԂt ĽԜ thֽc 

hi֓n chŁm s·c hoԊc l¨m vi֓c trong 

ph¸ng b֓nh 

   ng  p dụng Kh¹ng c· lֽa ch֙n n¨y (c· thԜ kh·a) 

 

*  ầ  b    ồm:      k ám bệ  ,       ấp  ứ ,      HST ,       ô  ấp v  1 k     i       

k á   VD: k    T        iễm -  ù   ì    ì     ự      ại  ơ          
E   ồn k o ước tín  p ương tiện p òng  ộ c  n ân  

E1   ồn k o  iện tại củ  p ương tiện PHCN  ể sử dụng t ường quy (k  ng c  

c  ng i ngờ/k ẳng  ịn       -19 tại  ện  viện)    ương p  p 

  n  gi  
    < 1 tháng 1-3 tháng 4-6 tháng > 6 tháng 

KhoӶng th֩i gian 

c§c phҼҺng ti֓n 

còn trong kho có 

thԜ Ľ§p ֵng cho 

nhu cӺu sֹ dֱng 

cֳa b֓nh vi֓n  

        i   kiệ  

bì         - 

không có ca nghi 

      ặ  ca 

k ẳ              

BV) 

KhӼu trang y 

tԒ 
        

Ph֛ng vӸn/ thӶo 

luԀn v֧i c§n b֥ 

c· tr§ch nhi֓m 

theo d»i t֟n kho 

vԀt tҼ cֳa b֓nh 

vi֓n  

KhӼu trang 

N95 hoԊc 

tҼҺng ĽҼҺng 

        

TӸm che mԊt         

GŁng tay         

Áo choàng         

E2   ồn k o  iện tại củ  p ương tiện PHCN  ể sử dụng trong  iều kiện  ện  

viện   ng c  c  ng i ngờ/c  k ẳng  ịn  n iễm      -19    ương p  p 

  n  gi  
    < 1 tháng 

1 -<2 

tháng 
2-3 tháng > 3 tháng 

KhoӶng th֩i gian 

c§c phҼҺng ti֓n 

còn trong kho có 

thԜ Ľ§p ֵng cho 

nhu cӺu sֹ dֱng 

cֳa b֓nh vi֓n  

        i   kiệ  

bệ   việ       

 i             i 

      ặ     

k ẳ        

COVID19) 

KhӼu trang y 

tԒ 
        

Ph֛ng vӸn/ thӶo 

luԀn v֧i c§n b֥ 

c· tr§ch nhi֓m 

theo d»i t֟n kho 

vԀt tҼ cֳa b֓nh 

vi֓n  

KhӼu trang 

N95 hoԊc 

tҼҺng ĽҼҺng 

        

TӸm che mԊt         

GŁng tay         

Áo choàng         

E3   ượng tồn k o dự kiến k i  ư  r  cản    o về k ả năng t iếu  ụt 

  ương p  p 

  n  gi      

 ồn k o 

tối    1 

t  ng sử 

dụng 

2 tháng 3 tháng > 3 tháng 

1. Khi nào thì 

b֓nh vi֓n cӺn 

KhӼu trang y 

tԒ 
        

Ph֛ng vӸn/ thӶo 

luԀn v֧i c§n b֥ 
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thông b§o v֧i cӸp 

tr°n v¨/hoԊc c§c 

b°n li°n quan vԚ 

khӶ nŁng thiԒu 

hֱt phҼҺng ti֓n 

PHCN trong ĽiԚu 

ki֓n sֹ dֱng b³nh 

thҼ֩ng (KHÔNG 

 ó       i        

  iễm  OVID19  

KhӼu trang 

N95 hoԊc 

tҼҺng ĽҼҺng 

        

c· tr§ch nhi֓m 

theo d»i t֟n kho 

vԀt tҼ cֳa b֓nh 

vi֓n  TӸm che mԊt         

GŁng tay         

Áo choàng         

    

 ồn k o 

sử dụng 

tối    2 

tuần 

 ồn k o  

sử dụng 

tối    1 

tháng 

 ồn k o  

sử dụng 

tối    1 - 

2 tháng 

  ồn k o  

sử dụng 

tối    ≥ 3 

tháng 

  

2. Khi nào thì 

b֓nh vi֓n cӺn 

th¹ng b§o v֧i cӸp 

tr°n v¨/hoԊc c§c 

b°n li°n quan vԚ 

khӶ nŁng thiԒu 

hֱt phҼҺng ti֓n 

PHCN trong ĽiԚu 

ki֓n sֹ dֱng khi 

CÓ ca nghi 

ngờ/c  n iễm 

     19 tại    

KhӼu trang y 

tԒ 
        

Ph֛ng vӸn/ thӶo 

luԀn v֧i c§n b֥ 

có trách nhi֓m 

theo d»i t֟n kho 

vԀt tҼ cֳa b֓nh 

vi֓n  

KhӼu trang 

N95 hoԊc 

tҼҺng ĽҼҺng         

TӸm che mԊt 
        

GŁng tay 
        

Áo choàng         

* 
Ghi chú: Fi    iện tử c a Bảng ki m  á    iá   ực hành phòng ng a và ki m soát 

lây nhiễm SARS-CoV-2 c a  ơ    khám bệnh, chữa bệnh tại: https://bitly.com.vn/vwoesd 
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