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Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thị, thành. 

 

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG, ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, 

chống dịch COVID-19 tại lễ tang; Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG, ngày 

29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về hướng dẫn 

xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-

CoV-2 tại cộng đồng; Văn bản số 4193/BYT-MT, ngày 05/8/2020 của Cục Quản 

lý môi trường y tế về việc về tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng chống 

dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh hướng dẫn 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến lễ tang, xử 

lý thi hài người nhiễm SARS-CoV-2, cụ thể như sau:  

 1. Nguyên tắc chung 

1.1. Lễ tang trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 (không áp dụng đối 

với lễ tang người tử vong do nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2) thực hiện theo 

Hướng dẫn tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG, ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, 

chống dịch COVID-19 tại lễ tang: 

 - Số lượng người tham dự lễ tang: hạn chế tối đa số người phục vụ, người 

đến viếng, tham dự lễ tang, an táng (sau đây gọi là người tham dự lễ tang), tránh 

tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia hoặc Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. 

- Khoảng cách: những người tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng cách 

tối thiểu 2 mét. 

- An toàn phòng chống dịch: những người tham dự lễ tang và người nhà 

phải luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thường xuyên rửa 

tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

- 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 cường thông khí, 

hạn chế sử dụng điều hòa. 

 1.2. Trường hợp xử lý thi hài người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại 

cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung 

 Thực hiện theo Hướng dẫn tại Quyết định số 486/QĐ-BYT, ngày 

19/02/2020 về việc ban hành hướng dẫn và kiểm soát lây nhiễm bệnh COVID-19 

trong các cơ sở khám chữa bệnh: 

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

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

- Chỉ nhân viên y tế có nhiệm vụ, người nhà người bệnh đã được hướng dẫn 

quy trình phòng ngừa và được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phù 

hợp mới được tham gia xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-

19 tử vong. 

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

táng và mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tử vong. 

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

cách ly khác trước khi thực hiện xử lý thi hài. 

- Thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 phải được hỏa táng, 

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

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

trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong. 

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

hoặc mai táng thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 phải được xử 

lý như chất thải lây nhiễm. 

 1.3. Trường hợp xử lý thi hài người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại 

cộng đồng:  

Thực hiện theo Hướng dẫn tại Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG, ngày 

29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành 

Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng: 

 - Chỉ áp dụng trong trường hợp dịch COVID-19 ở cấp độ 5 theo Kế hoạch 

số 1540/KH-UBND, ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh điều chỉnh phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Thọ để đáp ứng với từng cấp độ dịch hoặc có người 

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

 - Thi hài người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng được xác 

định: 

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

khó thở hoặc viêm phổi trước khi tử vong; 



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

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

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

COVID-19; 

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

nguyên nhân tử vong. 

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

trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 tại các lễ tang đến các phương tiện thông tin đại 

chúng trên địa bàn. 

- Tổ chức hoạt động giám sát việc triển khai phổ biến và thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch tại các lễ tang trong giai đoạn dịch COVID-19 của các 

huyện, thị, thành. 

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

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

trong quá trình xử lý thi hài người nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 kịp thời trong 

trường hợp dịch cấp độ 5 theo Kế hoạch số 1540/KH-UBND, ngày 15/4/2020 của 

UBND tỉnh điều chỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Thọ để đáp 

ứng với từng cấp độ dịch hoặc có trường hợp tử vong do nhiễm/nghi nhiễm SARS-

CoV-2 trong cộng đồng. 

- Bố trí quỹ đất thực hiện mai táng cho người tử vong nhiễm/nghi nhiễm 

COVID-19 theo đúng quy định. 

2.3. Sở Y tế 

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật về xử lý thi hài và các quy định 

phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang cho đơn vị y tế và các đơn vị có liên 

quan. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia đoàn giám sát 

việc triển khai phổ biến và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

tại các lễ tang của các huyện, thị, thành. 

 - Tham mưu UBND tỉnh thành lập đội hỗ trợ kỹ thuật xử lý các thi hài 

trong trường hợp dịch cấp độ 5 theo Kế hoạch số 1540/KH-UBND, ngày 

15/4/2020 của UBND tỉnh điều chỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú 

Thọ để đáp ứng với từng cấp độ dịch hoặc có trường hợp tử vong do nhiễm/nghi 

nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. 

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

dẫn cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan cấp xã; tổ chức truyền thông về 



việc thực hiện hướng dẫn cho cộng đồng; tham gia xử lý thi hài nhiễm SARS-

CoV-2 tại cộng đồng.. 

2.4. UBND các huyện, thị, thành  

- Triển khai tập huấn, phổ biến hướng dẫn đến nhà tang lễ, Ban tổ chức lễ 

tang và các ban ngành, đoàn thể cấp xã trên địa bàn. 

- Thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 tại các lễ tang trên địa bàn huyện. 

- Thành lập các đội xử lý thi hài người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 và 

cung cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện để xử lý khi có tình huống 

xảy ra theo các cấp độ dịch trên địa bàn. 

2.5. UBND cấp xã 

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố/làng/thôn/xóm/ấp/bản tổ 

chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại lễ tang trong giai 

đoạn dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện 

của các lễ tang trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh 

cá nhân, phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang cho người dân trên địa bàn. 

- Trong giai đoạn diễn biến dịch cấp độ 5 theo Kế hoạch số 1540/KH-

UBND, ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh điều chỉnh phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh Phú Thọ để đáp ứng với từng cấp độ dịch hoặc có trường hợp 

người nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 tử vong trong cộng đồng:  

(1) Chỉ đạo tổ trưởng dân phố/trưởng thôn, các ban, ngành liên quan thông 

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

CoV-2. 

(2) Thành lập các đội xử lý thi hài người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 

và cung cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng dẫn. 

(3) Chỉ đạo trạm y tế cấp xã phối hợp với đội xử lý thi hài trong quá trình 

xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2. 

(4) Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện xử lý thi hài nhiễm 

SARS-CoV-2. 

 2.6. Cơ sở hỏa táng, mai táng 

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

- Niêm yết quy trình xử lý tại các vị trí xử lý thi hài, khâm liệm, hỏa táng, 

mai táng. 

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

hướng dẫn đảm bảo an toàn. 

 Chi tiết về Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang, hướng dẫn 

xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-



CoV-2 tại cộng đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập Website của Sở Y tế 

Phú Thọ tại địa chỉ:  

- http://soyte.phutho.gov.vn/Default.aspx?tabid=112&u=detail&idvb=247&type=dh 

- http://soyte.phutho.gov.vn/Default.aspx?tabid=112&u=detail&idvb=248&type=dh 

 Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để t/hiện); 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- GĐ và các PGĐ SYT (để b/cáo); 

- Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Sở TT&TT, 

Cổng TTĐT (để đăng tải); 

- Trung tâm KSBT; 

- TTYT các huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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