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Chú Trọng Đến Vấn Đề:  Xử Lý Dụng Cụ Bảo Vệ Cá 
Nhân Dùng Một Lần và COVID-19

Thông Tin Liên Lạc 

Tên:  Chuck Matthews  
Điện Thoại:  360-407-6383  
Điện Thư:  
Chuck.Matthews@ecy.wa.gov 

Dịch Vụ Cho Người Khuyết Tật 
ADA  

Nếu cần giúp đỡ cho người khuyết 
tật, xin gọi Bộ Môi Sinh số 360-
407-6383 hoặc gởi điện thư đến 
Chuck.Matthews@ecy.wa.gov, hoặc 
truy cập trang mạng 
https://ecology.wa.gov/accessibili
ty. Người khie�m thı́nh, xin gọi 
Washington Relay Service so�  711. 
Người khuye�t tật nói, xin gọi TTY 
so�  877-833-6341. 

Kinh doanh, giải trí, nông nghiệp và các hoạt động khác đang diễn ra 
tại bang Washington khi Thống Đốc Inslee tuyên bố nới lỏng lệnh “ở 
nhà, giữ gìn sức khỏe”. Cách làm việc, sinh sống và vui chơi ở 
Washington đã thay đổi. Nhiều hoạt động hiện nay được quy định 
phải dùng dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE) hoặc khuyến khích mạnh mẽ 
sử dụng. Tất cả chúng ta đều nổ lực làm chậm sự lây lan của vi khuẩn 
SARS-CoV2, nguyên nhân gây ra COVID-19. 
 
Tài liệu này hướng dẫn việc xử lý an toàn PPE đã sử dụng khi thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19, bao gồm các dụng cụ dùng 
một lần như: khẩu trang, găng tay và áo choàng. Điều này được áp 
dụng tại tất cả các doanh nghiệp, cơ sở nông nghiệp, địa điểm giải trí, 
nhà dân và bất kỳ nơi nào có sử dụng PPE. 

Hướng dẫn này cũng áp dụng cho các cơ sở y tế, viện dưỡng lão, xe 
cứu thương và những nơi khác mà hoạt động hằng ngày tạo ra chất 
thải có khả năng lây nhiễm cần xử lý đặc biệt. Dù việc quản lý chất 
thải có khả năng lây nhiễm nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn này, 
việc xử lý PPE đã sử dụng được giải quyết thích hợp như sau.  

 

Để biết thêm thông tin về việc xử lý chất thải lây nhiễm, vui lòng liên 
hệ với văn phòng y tế môi trường của sở y tế địa phương. 
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Cách Xử Lý Chung Cho PPE  

Các cơ sở, doanh nghiệp và nhà dân có thể bỏ PPE đã sử dụng trong các thùng rác thông thường (ví dụ: thùng 
rác đô thị). Để phòng ngừa thêm, PPE đã sử dụng có thể được bao bọc lại thay vì thả trong thùng rác hoặc 
thùng rác không có nắp. Việc này sẽ giúp giảm thiểu khả năng gây nhiễm Coronavirus cho công nhân dọn dẹp 
vệ sinh, thành viên gia đình, công nhân xử lý chất thải rắn và những người khác. Thùng rác phải tăng thêm 
biện pháp an toàn. Túi phải được buộc kín trước khi đặt chúng vào thùng rác hoặc thùng rác lề đường. 

 

Các Cơ Sở và Tổ Chức Y Tế Tạo Ra Nguy Cơ Truyền Nhiễm 

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh cho biết: không có chứng cứ nào cho thấy chất thải liên quan 
đến COVID-19 cần bất kỳ sự khử trùng bổ sung nào trước khi xử lý. Các cơ sở y tế và các tổ chức khác tạo ra 
chất thải có nguy cơ lây nhiễm nên tiếp tục áp dụng Tiêu Chuẩn Phòng Ngừa để ngăn chặn lây nhiễm. Các cơ 
sở này đã am tường cách xử lý chất thải gây nhiễm theo các quy định đóng gói, dán nhãn, vận chuyển hoặc xử 
lý đặc biệt. Hằng ngày, PPE sử dụng một lần tại các địa điểm này có thể được xử lý như chất thải rắn thông 
thường (ví dụ: thùng rác đô thị). Việc xử lý PPE đã sử dụng liên quan đến COVID-19 cũng không khác gì trừ khi 
PPE bị nhập chung với chất lỏng cơ thể mà có thể chảy tự do hoặc khi bị ép lại. Các cơ sở này nên sử dụng các 
tiêu chuẩn có sẵn để xác định xem PPE đã sử dụng có tuân theo bất kỳ quy định xử lý đặc biệt nào không, hoặc 
liệu nó có thể được xử lý như chất thải rắn thông thường. 

 

Thêm Thông Tin Về COVID-19 

Trực tiếp cập nhật về tình hình COVID-19 hiện tại bang Washington, các tuyên bố của Thống Đốc Inslee, triệu 
chứng, cách lây lan và khi nào mọi người nên đi xét nghiệm.  Xem Câu Hỏi Thường Gặp của Bộ Y tế để biết 
thêm thông tin. 

• Bộ Y Tế Bang Washington 2019 Novel Coronavirus Outbreak (COVID-19) 
• Bang Washington Đối Phó Coronavirus (COVID-19) 
• Tìm Cơ Sở Y Tế Địa Phương hoặc Quận 
• CDC Coronavirus (COVID-19)   
• Nguồn Thông Tin Hỗ Trợ Chống Kỳ Thị 

 

Có thêm câu hỏi về COVID-19? 

Gọi đường giây nóng Bộ Y Tế: 1-800-525-0127. Cần thông dịch viên, bấm # khi được trả lời và nói “Tiếng Việt”. 
(Hoạt động từ 6 a.m. đến 10 p.m.). Xin liên lạc nơi cung cấp dịch vụ y tế của quý vị nếu có câu hỏi về sức khỏe 
của mình, xét nghiệm COVID-19, hoặc kết quả xét nghiệm.

 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction

	Chú Trọng Đến Vấn Đề:  Xử Lý Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân Dùng Một Lần và COVID-19
	Thông Tin Liên Lạc
	Tên:  Chuck Matthews
	Điện Thoại:  360-407-6383
	Điện Thư:  Chuck.Matthews@ecy.wa.gov


