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Mục đích kiểm soát lây nhiễm nCoV trong BV

Nhân viên y tế

Bệnh nhân khác

Môi trường bệnh viện



Kiểm soát lây nhiễm càng sớm càng tốt

• Cách ly kịp thời

• Phát hiện sớm

Nhiễm nCoV



Nguyên tắc cách ly

• Cách ly mọi bệnh nhân nghi ngờ, ngay tại nơi phát hiện.

• Bố trí bệnh nhân vào buồng riêng (có thể bố trí các bệnh nhân

nghi ngờ vào cùng một buồng). 

• Nằm cách nhau ít nhất là 1 mét.

• Tách riêng BN đã xác định là mắc bệnh nhiễm nCoV ra khỏi

nhóm nghi ngờ.

• Hạn chế tiếp xúc với các bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã được xác

định mắc bệnh nhiễm nCoV. 



Tổ chức hệ thống sàng lọc và cách ly

• Bố trí buồng khám sàng lọc phát hiện người bệnh nghi mắc bệnh

nCoV ở khu vực khám bệnh.

• Bố trí các buồng cách ly tại khu vực cách ly trong bệnh viện.

• Tại khu vực cách ly, phân biệt rõ buồng cách ly cho các bệnh

nhân nghi ngờ, xác định và ổn định chờ xuất viện.



Sàng lọc tại khu tiếp nhận

Buồng khám sàng lọc

Nhân viên y tế mang sẵn khẩu trang y tế, mang găng tay, khám sàng lọc

Quầy tiếp nhận sàng lọc

Bệnh nhân được yêu cầu rửa tay, 
mang khẩu trang y tế

Nhân viên tiếp nhận mang sẵn khẩu
trang y tế, sàng lọc ban đầu

BN có dấu hiệu nghi ngờ, từ vùng dịch hoặc tiếp xúc người bị
bệnh viêm phổi do nCoV

Theo bảng chỉ dẫn đến nơi tiếp nhận sàng lọc nCoV



Sàng lọc tại khu tiếp nhận

Buồng khám
sàng lọc

Dịch tễ, lâm sàng, XQ phổi

Có dấu hiệu
nghi ngờ

NVYT mang phòng hộ đưa
BN vào khu vực cách ly

Không dữ kiện
liên quan

Cho về và tư vấn theo dõi

Chẩn đoán
khác

Vào khu điều trị tương ứng



Bố trí khu vực cách ly

BUỒNG
ĐỆM

BUỒNG CÁCH LY
Áp lực âm hoặc cửa sổ

thông gió

SƠ ĐỒ BUỒNG CÁCH LY ĐƠN
Nhà vệ sinh

KHU VỰC
CHUNG

Mặc
đồ

sạch

Cởi
đồ
dơ

Xử lý
dụng cụ



Bố trí khu vực cách ly
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Phòng ngừa lây lan bằng cách nào?

Phá vỡ chuỗi nhiễm trùng

Breaking the chain of infection



Phòng ngừa lây lan bằng cách nào?

Mầm
bệnh

Nguồn
chứa

Ngõ
ra

Đường
lây

Ngõ
vào

Ký
chủ

Chuỗi nhiễm trùng

Cô lập
nguồn bệnh

Kiểm soát
đường lây

Bảo vệ ký
chủ



Phòng ngừa lây lan bằng cách nào?



Mầm bệnh có thể có ở đâu?

Mầm bệnh có từ Xử lý nguồn lây

Chất tiết từ đường hô hấp (*) Bệnh nhân mang khẩu trang

Các bề mặt ô nhiễm chất tiết Vệ sinh bề mặt

Dụng cụ chăm sóc, vật dụng, chất
thải…

Xử lý dụng cụ, đồ vải, chất thải…

Bàn tay tiếp xúc bệnh nhân, chất
tiết, dụng cụ, bề mặt…

Vệ sinh bàn tay

(*) Mầm bệnh có bay lơ lửng trong không khí hay không?



Virus Corona có thể lây qua đường nào?

Đường giọt bắn

Đường tiếp xúc

Đường không khí
(khi làm thủ thuật tạo khí dung)



Những thủ thuật có thể tạo ra hạt khí dung

• Đặt nội khí quản

• Khí dung thuốc và làm ẩm

• Nội soi phế quản

• Hút dịch ở đường thở

• Chăm sóc người bệnh mở khí quản

• Vật lý trị liệu lồng ngực,

• Hút dịch mũi hầu,

• Thông khí áp lực dương qua mask mặt (BiPAP, CPAP)

• Thông khí tần số cao dao động

• Khám giải phẫu bệnh nhu mô phổi sau tử vong.



Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền

•GIỌT BẮN
KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

• TIẾP XÚC
VỆ SINH BÀN TAY, BỀ MẶT

• KHÔNG KHÍ

 KHẨU TRANG N95



Khuyến cáo phòng ngừa lây nhiễm nCoV (WHO) 

1. Phòng ngừa chuẩn cho tất cả bệnh nhân:

• Vệ sinh tay 5 thời điểm khuyến cáo

• Cẩn trọng vệ sinh hô hấp:
– Che mũi miệng bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi;

– Bệnh nhân mang khẩu trang y tế;

– Vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp.

• Sử dụng PTPHCN phù hợp theo đánh giá rủi ro

• Thực hành tiêm an toàn

• Quản lý chất thải, đồ vải an toàn

• Vệ sinh môi trường

• Khử khuẩn thiết bị chăm sóc bệnh nhân.





Cẩn trọng vệ sinh đường hô hấp



5 thời điểm cần thiết rửa tay





Khuyến cáo phòng ngừa lây nhiễm nCoV (WHO) 

2. Phòng ngừa qua tiếp xúc và giọt bắn trước khi vào buồng bệnh nhân
nghi ngờ hoặc được xác nhận là nCoV

• Các giường bệnh nên được đặt cách nhau ít nhất 1m

• Sử dụng khẩu trang y tế

• Đeo kính bảo vệ mắt hoặc bảo vệ mặt (tấm chắn) khi cần

• Mặc áo choàng dài tay, găng tay

• Không cần sử dụng ủng, áo liền quần và tạp dề trong chăm sóc thường quy

• Vệ sinh tay sau khi tháo PTPHCN

• Khuyến cáo sử dụng dụng cụ dùng 1 lần

• Không được chạm vào mắt, mũi hoặc miệng

• Thường xuyên làm sạch và khử khuẩn các bề mặt mà bệnh nhân tiếp xúc



Khuyến cáo phòng ngừa lây nhiễm nCoV (WHO) 

3. Phòng ngừa lây truyền qua không khí cho

các quy trình tạo khí dung 

• Sử dụng phòng áp lực âm hoặc thông gió

đầy đủ

• Mang khẩu trang N95

• Sử dụng bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm

che mặt);

• Mặc áo choàng dài tay, mang găng.

• Nếu dự kiến   sẽ có lượng chất lỏng lớn có

thể xuyên qua áo choàng, nên sử dụng tạp

dề không thấm nước



Khuyến cáo đối với nCoV (WHO) 

4.Thu thập và xử lý bệnh phẩm:

• Tất cả các bệnh phẩm xem như có nguy cơ lây nhiễm  NVYT 

lấy mẫu và vận chuyển mẫu phải áp dụng phòng ngừa chuẩn và

hạn chế tối thiểu khả năng phơi nhiễm.

• Sử dụng PPE thích hợp

• Bệnh phẩm được đóng gói đúng quy định

• Ghi chú thông tin về mầm bệnh nghi ngờ

• Thông báo trước cho phòng xét nghiệm

• Bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm



Các vấn đề cần tuân thủ đối với NVYT

• Nắm vững các nguyên tắc cách ly phòng ngừa

• Tăng cường vệ sinh bàn tay

• Sử dụng đúng và đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân

• Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn



Phòng ngừa cho nhân viên y tế

• Rửa tay thường quy trước và sau khi thăm khám người bệnh bằng xà phòng

hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh.

• Phương tiện phòng hộ gồm: Khẩu trang ngoại khoa, khẩu trang N95, kính

bảo hộ, mặt nạ che mặt, áo choàng giấy dùng một lần, găng tay, mũ, bao

giầy hoặc ủng. Phương tiện phòng hộ phải luôn có sẵn ở khu vực cách ly, 

được sử dụng đúng cách và khi cần thiết. Sau khi dùng được xử lý theo quy

định của Bộ Y tế.

• Giám sát: lập danh sách nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người

bệnh, nhân viên làm việc tại khoa có người bệnh và nhân viên phòng xét

nghiệm xử lý bệnh phẩm. Những nhân viên này cần được theo dõi thân nhiệt

và các biểu hiện lâm sàng hàng ngày.



Tăng cường vệ sinh bàn tay



Rửa tay bằng xà phòng với nước/ Rửa tay nhanh



Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân



Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

Rửa 
tay

Găng 
tay

Áo 
choàng

Mask 
ngoại 
khoa

Mask

N95

Kính 
che 
mắt

Mask 
cho 
BN

Thông 
khí 
MT

Khám LS, XQ   

Vận chuyển BN   

Chăm sóc ĐD 
thường quy

  

Lấy bệnh phẩm

(máu) 
   

Lấy bệnh phẩm

(đàm, mũi họng) 
     

Đặt NKQ

Nội soi PQ
     

Xử lý thi hài     



Sử dụng PTPHCN
trong trường hợp cần phòng hộ đầy đủ nhất

1. Rửa tay hoặc sát trùng tay với cồn

2. Khẩu trang

3. Mắt kính

4. Mũ

5. Quần

6. Ủng/bao giày

7. Áo choàng

8. Găng

Khi vào buồng cách ly:



Mang khẩu trang y tế



Mang khẩu trang N95



Mang găng



Mang kính che mắt



Sử dụng PTPHCN
trong trường hợp cần phòng hộ đầy đủ nhất

1. Tháo găng

2. Rửa tay

3. Cởi áo choàng

4. Cởi ủng/bao giày

5. Cởi quần

6. Rửa tay

7. Tháo kính

8. Tháo mũ

9. Tháo bỏ khẩu trang

10. Rửa tay

11. Ra khỏi phòng rửa tay lần nữa

Khi ra khỏi buồng cách ly:



Tháo găng



Cởi áo choàng



Tháo kính che mắt



Tháo khẩu trang



Quản lý phơi nhiễm

• Danh sách nhân viên tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc

bệnh nhiễm nCoV.

• Không phân công NVYT mang thai hoặc có bệnh tim phổi mãn tính, suy giảm

miễn dịch... tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi ngờ bệnh nhiễm

nCoV.

• Quản lý NVYT bị phơi nhiễm.

• Theo dõi các thân nhân, bệnh nhân có nguy cơ bị phơi nhiễm.



Khuyến cáo với người nhà/khách thăm 

• Hạn chế thăm bệnh

• Hướng dẫn về nguy cơ nhiễm nCoV

• Hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng hộ và rửa tay, đặc biệt đối với

người nuôi bệnh

• Người nuôi bệnh cũng phải được tầm soát triệu chứng nhiễm nCoV.

• Nếu người nhà có triệu chứng phải xem như là một trường hợp nghi ngờ

mắc bệnh nhiễm nCoV.



Các vấn đề cần xử lý đối với CSYT 

Vệ sinh
cá nhân

Vệ sinh
bề mặt

Xử lý 
không 

khí

Xử lý 
đồ vải

Xử lý
dụng cụ

Xử lý 
chất 
thải

Xử lý
thi hài

Cách ly



* Chất khử khuẩn mức độ thấp

gồm: hợp chất ammonium bậc 4, 

Phenol, Hydrogen peroxide 3%.

** Chất khử khuẩn mức độ 

trung bình bao gồm: Alcohols, 

Chlorines, Iodorphors.

*** Chất khử khuẩn mức độ cao

bao gồm: Glutaldehydes, OPA, 

Peracetic acid, hydrogen peroxide 

6%, Formaldehydes (sử dụng hạn 

chế). Các hoá chất này có thể đạt 

khả năng tiệt khuẩn khi ngâm thời 

gian kéo dài theo quy định. 



Xử lý dụng cụ, đồ vải và chất thải và thi hài

• Virus có vỏ bọc rất nhạy với các loại hóa chất khử khuẩn, ngay cả hóa chất
khử khuẩn mức độ thấp  vấn đề tiêu diệt virus không khó.

• Kiểm soát nguồn lây là quan trọng, cô lập ngay mầm bệnh khi chúng có nguy
cơ phát tán ra ngoài. 

• Vấn đề xử lý dụng cụ, đồ vải, chất thải… của BN nhiễm nCoV là không khác
so với các bệnh truyền nhiễm khác (HIV, HBV, HCV…).



Tái sử dụng (đối với loại DC có thể dùng nhiều lần)

Quy trình xử lý dụng cụ

Dụng cụ dơ Chất thải y tế lây nhiễm
Bỏ (đối với loại DC dùng 1 lần)

Làm sạch ngay Khử khuẩn tại chỗ bằng hóa chất

Khử khuẩn bằng hóa chất lần 2Hấp tiệt khuẩn Đóng gói

Dụng cụ vô trùng

TẠI KHU VỰC CÁCH LY

Túi nilon
màu vàng

TẠI ĐƠN VỊ TIỆT KHUẨN TRUNG TÂM



Quy trình xử lý đồ vải

BUỒNG CÁCH LY

Đồ vải dơ

Túi kín
không thấm

Túi kín
không thấm

Túi kín bên ngoài 
buồng cách ly

NHÀ GIẶT

Giặt như những đồ 
vải lây nhiễm khác

Gột bỏ bớt chất hữu cơ
Không được giũ đồ vải



Quản lý chất thải

BUỒNG CÁCH LY
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Túi nilon
màu vàng

Túi nilon
màu vàng

Túi nilon màu vàng 
ngoài buồng cách ly

NHÀ RÁC
Y TẾ

Thiêu đốt tập trung 
như những chất thải 

lây nhiễm khác

Mọi chất thải phát sinh 
đều là xem là rác y tế

Thùng đựng
vật sắc nhọnSắc nhọn

Không sắc nhọn

Chất thải lỏng HỆ THỐNG XỬ LÝ THƯỚC THẢI

“Chất thải bệnh nhân

n
C

o
V
”Thùng đựng

vật sắc nhọn



Vệ sinh bề mặt trong khu vực cách ly

• Không lưu giữ những đồ dùng, vật dụng không cần thiết trong buồng bệnh

để có thể vệ sinh dễ dàng buồng bệnh hàng ngày.

• Bề mặt tại khu vực chăm sóc điều trị bệnh nhân phải được làm sạch và khử

khuẩn ngày 2 lần hoặc ngay khi dây bẩn bằng hoá chất hoá chất khử khuẩn.

Rèm cửa cần được giặt khử khuẩn ít nhất 1 lần/tuần.

• Sàn nhà cần được lau theo quy trình hai xô, không quét khô hoặc sử dụng

máy hút bụi trong khi làm sạch/khử khuẩn bề mặt.

• Không sử dụng thảm trong khu vực chăm sóc, điều trị bệnh nhân đề có thể

dễ dàng khử khuẩn, làm sạch các bề mặt.



Khử khuẩn bề mặt buồng bệnh, PT chuyên chở

• Máy phun hoá chất hoặc bình xịt.

• Hóa chất khử khuẩn bề mặt hoặc các

loại có chứa chlorine.

• Sử dụng phương tiện phòng hộ cá

nhân.

• Phun hoá chất lên bề mặt theo chiều

chuyển động hình sin.

• Cho thời gian tiếp xúc hóa chất ít nhất

1 giờ.

• Lau lại nước sạch máy móc, giường, 

xe đẩy…



Xử lý không khí

• Phun xịt hóa chất khử khuẩn không phải là biện pháp xử lý không khí

• Thông khí tự nhiên

• Thông khí cơ học



QUY TRÌNH XỬ LÝ THI HÀI

BUỒNG CÁCH LY 

Thi hài Xe đẩy
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Khâm liệm trong 24 giờ
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Lót 1 lớp nilon dưới đáy quan tài

Đổ 1 lớp vôi bột lên trên lớp nilon

Đặt bao thi hài lên trên lớp vôi

Gói kín thi hài bằng nilon

Phun khử khuẩn bằng Cloramin B

Đóng nắp quan tài

(hay chôn cất trong vòng 24 giờ kể từ lúc tử vong)

Chuyển thi hài
bằng xe ô tô
chuyên dụng

HỎA TÁNG



Sử dụng hóa chất có chứa Clo

Mục đích khử khuẩn Nồng độ Clo hoạt tính Sử  dụng Thời gian

Bàn tay 0.5% Ngâm rửa 1 phút

Bề mặt, vật dụng 0.5% Lau

Sàn nhà 0.5% Lau

Dụng cụ 0.5% Ngâm 1 – 2 giờ

Đồ vải 0.5% Ngâm 1 – 2 giờ

Phương tiện chuyên chở 0.5% Phun

Khoa phòng 0.5% Phun

Môi trường 0.5% Phun



Nồng độ Clo hoạt tính cần pha (%) x thể tích cần pha (L) x 1000

Nồng độ Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng (%)
=

Lượng hóa chất cần dùng (g)

Tên hoá chất (% Clo hoạt tính) Lượng hoá chất cần để pha 10 lít dung 

dịch có nồng độ clo hoạt tính

0,25% 0,5% 1,25% 2,5%

Cloramin B (25%) 100g 200g 500g 1000g

Canxi Hypocloride (70%) 36g 72g 180g 360g

Bột Na Dichloroisocianurate (60%) 42g 84g 210g 420g

Javel (Natri Hypochloride) (5%) 0.5L 1L 2.5L 5L

Cách pha hóa chất có chứa Clo



Viên PRESEPT 2.5g (Natri Dichloroisocyanurate)



Kết luận

• Áp dụng phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa dựa trên đường lây truyền.

• Không được chủ quan, nhưng không quá lo sợ, hoang mang, áp dụng các 

phòng ngừa không cần thiết.

• Rửa tay luôn là biện pháp phòng ngừa cơ bản và hiệu quả nhất.

• Kiểm soát nguồn lây từ đầu nguồn là những biện pháp quan trọng: bệnh 

nhân mang khẩu trang, khử khuẩn ban đầu dụng cụ…

• Thông báo hoặc lưu ý cho các bộ phận tiếp theo sẽ tiếp nhận BN, bệnh 

phẩm, dụng cụ, đồ vải, chất thải, thi hài…



Chân thành cảm ơn!


