UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 3408/SYT-NVY

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Hƣớng dẫn phòng, chống dịch
COVID-19 tại lễ tang và xử lý thi
hài ngƣời tử vong do mắc bệnh
viêm đƣờng hô hấp cấp do vi rút
SARS- CoV-2 tại cộng đồng

KHẨN
Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành Tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hƣớng dẫn
phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang; Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG ngày
29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19
về việc ban hành hƣớng dẫn xử lý thi hài ngƣời tử vong do mắc bệnh viêm
đƣờng hô hấp cấp do vi rút SARS- CoV-2 tại cộng đồng;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Uỷ
ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Thực hiện Công văn số 410/UBND-THVX ngày 11 tháng 9 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cƣờng triển khai thực hiện các Quyết định
phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.
Sở Y tế phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hƣớng dẫn triển khai
các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến lễ tang, xử lý thi hài
ngƣời nhiễm SARS-CoV-2, cụ thể nhƣ sau:
I. NGUYÊN TẮC CHUNG:
1.1 Tổ chức lễ tang trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 và xử lý
thi hài người tử vong không do nhiễm bệnh COVID-19
- Số lƣợng ngƣời tham dự lễ tang: hạn chế tối đa số ngƣời phục vụ, ngƣời
đến viếng, tham dự lễ tang, an táng (sau đây gọi là ngƣời tham dự lễ tang), tránh
tập trung đông ngƣời theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban
Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.
- Khoảng cách: những ngƣời tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng
cách tối thiểu theo quy định.
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- An toàn phòng chống dịch: những ngƣời tham dự lễ tang và ngƣời nhà
phải luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thƣờng xuyên rửa
tay bằng xà phòng và nƣớc sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay.
- Thời gian tổ chức lễ tang: không quá 48 giờ kể từ khi tử vong.
- Địa điểm tổ chức lễ tang: đảm bảo thông thoáng, tăng cƣờng thông khí,
hạn chế sử dụng điều hòa.
- Đối với trƣờng hợp tử vong không do nhiễm bệnh COVID-19 ở những
vùng đang có dịch COVID-19 ngoài địa bàn tỉnh Đồng Tháp, muốn di chuyển
thi hài về tỉnh Đồng Tháp phải có giấy xác nhận của địa phƣơng nơi tử vong
không mắc COVID-19, đồng thời những ngƣời đi cùng phải có xét nghiệm (test
nhanh hoặc RT-PCR) âm tính trong vòng 72 giờ và đƣợc sự đồng ý bằng văn
bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện/TP nơi đƣa thi hài về an táng/hỏa
táng.
1.2 Xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp
do vi rút SARS- CoV-2 tại cộng đồng
- Áp dụng triệt để các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa cách ly
theo đƣờng tiếp xúc và giọt bắn khi vận chuyển, xử lý thi hài.
- Chỉ nhân viên, ngƣời nhà đã đƣợc hƣớng dẫn quy trình phòng ngừa và
đƣợc trang bị đầy đủ phƣơng tiện phòng hộ cá nhân phù hợp mới đƣợc tham gia
xử lý thi hài.
- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển,
hỏa táng và mai táng.
Thi hài phải đƣợc hỏa táng, chỉ mai táng trong trƣờng hợp không thực
hiện đƣợc việc hỏa táng. Thi hài phải đƣợc khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa
táng hoặc mai táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.
- Tất cả các chất thải phát sinh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng
hoặc mai táng phải đƣợc xử lý nhƣ chất thải lây nhiễm.
- Đối với trƣờng hợp ngƣời nhiễm hay nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tử
vong ngoài địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực hiện hỏa táng tại địa phƣơng nơi tử
vong, chỉ di chuyển tro cốt về an táng tại tỉnh, những ngƣời di chuyển tro cốt
phải có xét nghiệm (test nhanh hoặc RT-PCR) âm tính trong vòng 72 giờ.
-

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
2.1 Phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang
a. Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Phạm vi
+ Lễ tang tổ chức tại nhà riêng, nhà tang lễ, nơi tổ chức lễ tang khác.
+ Áp dụng trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 để phòng chống dịch
bệnh.
+ Không áp dụng đối với lễ tang của ngƣời tử vong do nhiễm hoặc nghi
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ngờ nhiễm COVID-19.
- Đối tƣợng áp dụng: Gia đình có ngƣời qua đời, ngƣời tham dự lễ tang,
ban tổ chức lễ tang, nhà tang lễ, Ủy ban nhân dân xã/phƣờng/thị trấn.
b. Đối với gia đình có người tử vong
- Gia đình có ngƣời tử vong phối hợp với Ban tổ chức lễ tang thông tin
cho các cơ quan, đoàn thể, họ hàng, bạn bè liên quan hạn chế tối đa ngƣời đến
viếng, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện tham dự để tránh tập trung đông
ngƣời theo quy định hiện hành.
- Bố trí bàn đón tiếp và phát khẩu trang cho ngƣời tham dự lễ tang (trong
trƣờng hợp ngƣời tham dự không có khẩu trang).
- Bố trí nơi rửa tay có đủ nƣớc sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
tay tại các địa điểm thuận tiện cho ngƣời tham dự lễ tang.
- Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, nhà vệ sinh cùng với bản chỉ dẫn
tại địa điểm tổ chức lễ tang.
- Nếu tổ chức lễ tang tại nhà, gia đình phối hợp với chính quyền địa
phƣơng:
+ Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà cửa trong và sau lễ tang: lau bề mặt
tiếp xúc ít nhất 02 lần/ngày (đặc biệt là tƣờng nhà, nền nhà, mặt bàn ghế, tay
nắm cửa, vòi nƣớc và các vật dụng khác mà ngƣời tham dự lễ tang thƣờng
xuyên tiếp xúc, v.v). Dùng giẻ hoặc khăn lau thấm dung dịch khử khuẩn bề mặt
lau sạch các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên
xuống dƣới, từ trong ra ngoài.
+ Không tổ chức ăn, uống tại lễ tang cho ngƣời tham dự lễ tang. Việc tổ
chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình và phải đảm bảo vệ sinh, an
toàn thực phẩm theo quy định.
- Bố trí phòng hoặc khu cách ly tạm thời cho ngƣời tham dự lễ tang có
biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi đau rát họng, khó thở hoặc viêm phổi với yêu cầu nhƣ
sau:
+ Đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, cuối hƣớng gió, xa
khu vực đông ngƣời qua lại.
+ Có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nƣớc sạch và có thùng đựng rác có
nắp đậy.
c. Đối với Ban tổ chức lễ tang
- Phối hợp với y tế địa phƣơng bố trí ngƣời đo và giám sát nhiệt độ ngƣời
trong gia đình và ngƣời tham dự lễ tang, nếu phát hiện có ngƣời có biểu hiện sốt,
ho, đau rát họng, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì báo cho cơ quan y
tế địa phƣơng để đƣợc tƣ vấn.
- Thông báo, hƣớng dẫn ngƣời tham dự lễ tang phải đeo khẩu trang,
không tập trung đông ngƣời và giữ khoảng cách tối thiểu với ngƣời xung quanh
theo quy định.
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- Tổ chức tiếp đón, phân luồng, bố trí ngƣời tham dự lễ tang đảm bảo số
lƣợng ngƣời và khoảng cách theo quy định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia
hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.
d. Đối với người tham dự lễ tang
- Ngƣời có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi đau rát họng, khó thở hoặc viêm
phổi không tham dự lễ tang.
- Tuân thủ quy định và hƣớng dẫn của gia đình, ban tổ chức lễ tang.
- Hạn chế đi đoàn đông ngƣời. Phải luôn đeo khẩu trang trong suốt thời
gian tham dự lễ tang.
- Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với ngƣời xung quanh. Giữ
khoảng cách tối thiểu theo quy định.
- Không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi.
- Khi ho, hắt hơi: che kín mũi, miệng bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc
khăn giấy. Bỏ khăn giấy vào thùng rác đúng quy định sau khi sử dụng. Rửa sạch
tay với xà phòng và nƣớc sạch hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay.
- Hạn chế chạm trực tiếp với các bề mặt vật dụng tại lễ tang.
đ. Đối với nhà tang lễ
- Bố trí ngƣời đo và giám sát nhiệt độ ngƣời trong gia đình và ngƣời tham
dự lễ tang, nếu phát hiện có ngƣời có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở
hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì gọi điện cho cơ quan y tế địa phƣơng để đƣợc
tƣ vấn.
- Tổ chức tiếp đón, phân luồng, bố trí ngƣời tham dự lễ tang đảm bảo số
lƣợng ngƣời và khoảng cách theo quy định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia
hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.
- Sắp xếp số lƣợng ngƣời có mặt tại cùng một thời điểm trong nhà tang lễ
theo quy định.
- Bố trí điểm rửa tay bằng xà phòng và nƣớc sạch hoặc dung dịch sát
khuẩn tay tại các địa điểm thuận tiện cho ngƣời tham dự lễ tang.
- Cung cấp khẩu trang cho ngƣời tham dự lễ tang (trong trƣờng hợp ngƣời
tham dự không có khẩu trang).
- Bố trí đủ thùng đựng rác đúng quy định để thu gom khẩu trang, khăn
giấy, các chất thải khác phát sinh từ quá trình tổ chức lễ tang và rác thải phải
đƣợc thu gom và đổ đúng nơi quy định.
- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà tang lễ trong và sau mỗi lễ tang: lau bề
mặt tiếp xúc ít nhất 02 lần/ngày (đặc biệt là tƣờng nhà, nền nhà, mặt bàn ghế, tay
nắm cửa, vòi nƣớc, bồn cầu và các vật dụng khác mà ngƣời tham dự lễ tang
thƣờng xuyên tiếp xúc). Dùng giẻ hoặc khăn lau thấm dung dịch khử khuẩn bề
mặt lau sạch các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên
xuống dƣới, từ trong ra ngoài.
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- Bố trí phòng hoặc khu cách ly tạm thời cho ngƣời tham dự lễ tang có
biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi đau rát họng, khó thở hoặc viêm phổi với yêu cầu nhƣ
sau:
+ Đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, cuối hƣớng gió, xa
khu vực đông ngƣời qua lại.
+ Có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nƣớc sạch và có thùng đựng rác có
nắp đậy.
2.2 Xử lý thi hài người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng
Thi hài ngƣời nhiễm SARS-CoV-2 phải đƣợc hỏa táng; chỉ mai táng trong
trƣờng hợp không thực hiện đƣợc việc hỏa táng.
a. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất
- Phƣơng tiện làm sạch: thùng/xô, giẻ lau, bình/máy phun khử khuẩn...
- Túi đựng thi hài, túi đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng.
- Phƣơng tiện bảo vệ cá nhân là các phƣơng tiện sử dụng 01 lần gồm:
+ Khẩu trang y tế.
+ Kính bảo hộ che mắt.
+ Quần áo phòng dịch chống thấm.
+ Mũ chụp tóc trùm kín đầu và cổ.
+ Găng tay cao su.
+ Ủng cao su hoặc bao che giày chống thấm.
- Dung dịch khử khuẩn bề mặt.
- Dung dịch khử khuẩn tay.
b. Các bước xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2
Ngay khi có ngƣời tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, việc xử lý thi hài cần
thực hiện ngay nhƣ sau:
- Gọi điện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phƣơng để đƣợc
tƣ vấn, hỗ trợ tiến hành xử lý thi hài. Hạn chế ngƣời không có nhiệm vụ vào khu
vực có ngƣời tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, trừ nhân viên y tế và ngƣời tham
gia xử lý thi hài.
- Xử lý thi hài do nhiễm SARS-CoV-2:
+ Bọc thi hài trong túi đựng thi hài: sử dụng vật liệu chống thấm lót bên
trong túi đựng thi hài và đóng kín túi. Trƣờng hợp không có túi đựng thi hài,
quấn kín thi hài bằng 01 lớp vải cotton dày, sau đó bọc kín thi hài bằng 01 lớp
ni-lon và dán hoặc buộc chặt. Sử dụng thẻ hoặc miếng dán cảnh báo “THI HÀI
NHIỄM SARS-COV-2” ở bên ngoài túi.
+ Lau khử khuẩn bên ngoài túi đựng thi hài bằng dung dịch khử khuẩn bề
mặt. Ƣu tiên sử dụng dung dịch chứa 0,5% Clo hoạt tính.
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- Khâm liệm thi hài do nhiễm SARS-CoV-2: Phải khâm liệm thi hài trong
vòng 6 giờ kể từ khi tử vong hoặc khi phát hiện thi hài.
+ Lót một tấm ni-lon lớn đủ để bao bọc thi hài dƣới đáy quan tài, đặt thi
hài lên tấm ni-lon đã lót dƣới đáy quan tài và gói kín.
+ Đóng kín quan tài. Kiểm tra và dán kín các khe hở của quan tài để đảm
bảo không bị rò rỉ dịch ra ngoài.
+ Lau toàn bộ quan tài bằng dung dịch khử khuẩn bề mặt.
- Khử khuẩn, xử lý môi trƣờng toàn bộ khu vực, buồng, phòng có ngƣời
tử vong:
+ Thu gom toàn bộ rác thải bao gồm đồ vải, vật dụng cá nhân cần thải bỏ
của ngƣời tử vong, phƣơng tiện bảo vệ cá nhân và các chất thải phát sinh trong
quá trình xử lý thi hài. Rác thải đƣợc thu gom vào túi màu vàng đầu tiên và buộc
chặt miệng túi. Sau đó cho túi thứ nhất vào một túi màu vàng thứ hai, tiếp tục
buộc chặt miệng túi. Bên ngoài túi màu vàng thứ hai phải dán nhãn “CHẤT
THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và đƣa đi xử lý theo quy định.
+ Xử lý toàn bộ các bề mặt khu vực có ngƣời tử vong bằng dung dịch khử
khuẩn bề mặt:
. Lau các bề mặt cần khử khuẩn bằng dung dịch khử khuẩn theo nguyên
tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dƣới.
. Các vị trí lau: Phòng đặt thi hài: nền nhà, tƣờng, giƣờng ngƣời tử vong,
bàn ghế, tủ quần áo, tay nắm cửa...; Các khu vực khác trong nhà: nền nhà,
tƣờng, bồn cầu, vòi nƣớc, khu bếp, cửa sổ, cửa ra vào...; Trƣờng hợp ngƣời tử
vong do nhiễm SARS-CoV-2 đƣợc phát hiện tại nơi công cộng thì khử khuẩn
toàn bộ khu vực phát hiện ngƣời tử vong và khu vực xung quanh địa điểm phát
hiện ngƣời tử vong cũng nhƣ các khu vực có liên quan.
+ Sau khi xử lý xong thi hài thì tất cả những ngƣời tham gia đều phải vệ
sinh tay bằng rửa sạch tay với nƣớc sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay
bằng dung dịch sát khuẩn tay.
- Vận chuyển thi hài nhiễm SARS-CoV-2
+ Vận chuyển quan tài tới nơi hỏa táng, mai táng.
+ Ngƣời đi cùng phƣơng tiện vận chuyển quan tài của ngƣời tử vong phải
mang đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân.
+ Ngay sau khi vận chuyển quan tài tới nơi hỏa táng, mai táng phải khử
khuẩn toàn bộ bề mặt phƣơng tiện chở quan tài bằng dung dịch khử khuẩn bề
mặt.
+ Sau khi khử khuẩn phƣơng tiện vận chuyển quan tài, ngƣời tham gia
vận chuyển tháo, cởi bỏ các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; Vệ sinh
tay bằng rửa sạch tay với nƣớc sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng
dung dịch sát khuẩn tay.
- Hỏa táng, mai táng
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+ Hoả táng:
. Cần tiến hành hỏa táng thi hài nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ kể
từ khi tử vong.
. Sau khi hỏa táng, phải tiến hành vệ sinh khử khuẩn nền nhà, tƣờng, cửa
phòng tiếp nhận, các dụng cụ, trang thiết bị có liên quan bằng dung dịch khử
khuẩn bề mặt.
. Sau khi hỏa táng và vệ sinh khử khuẩn, ngƣời tham gia hỏa táng tháo,
cởi bỏ các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; vệ sinh tay bằng rửa sạch
tay với nƣớc sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn
tay.
+ Mai táng:
. Chọn nơi đất cao, cuối hƣớng gió, không bị ngập úng để đào huyệt. Cần
tiến hành việc mai táng thi hài trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.
. Sau khi hoàn tất mai táng, ngƣời tham gia mai táng tháo, cởi bỏ các
phƣơng tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; vệ sinh tay bằng rửa sạch tay với
nƣớc sạch và xà phòng, sau đó khử khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.
- Phƣơng tiện bảo vệ cá nhân:
+ Những ngƣời tham gia xử lý, khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng, mai
táng thi hài; khử khuẩn và xử lý môi trƣờng luôn mang phƣơng tiện bảo vệ cá
nhân và thực hành mặc vào, tháo bỏ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy
định.
+ Các phƣơng tiện bảo vệ cá nhân sau khi tháo bỏ phải đƣợc thu gom vào
túi màu vàng đầu tiên và buộc chặt miệng túi. Sau đó cho túi thứ nhất vào một
túi màu vàng thứ hai, tiếp tục buộc chặt miệng túi. Bên ngoài túi màu vàng thứ
hai phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và đƣa
đi xử lý theo quy định.
c. Xử lý đối với người tiếp xúc với người tử vong do/thi hài nhiễm
SARS- CoV-2
Những ngƣời tiếp xúc với ngƣời tử vong do/thi hài nhiễm SARS-CoV-2
phải thực hiện cách ly phòng bệnh theo quy định tại Mục IV Hƣớng dẫn tạm
thời giám sát và phòng, chống COVID-19 ban hành theo Quyết định số
3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trƣởng Bộ Y tế.
Đề nghị các đơn vị khẩn trƣơng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- TT Tỉnh ủy, TT Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- BCĐ PCD COVID-19 huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc SYT;
- Lƣu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Thái Thuận
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