Theo d tho, thi hài ngi cht do dch bnh nguy him phi c ha táng ti nhà ha táng. Ch thc hin mai táng
trong mt s trng hp sau: Không có nhà ha táng ti tnh, hoc thi gian vn chuyn n nhà ha táng ln hn 4 gi;
không th vn chuyn thi hài n ni ha táng bng các phng tin chuyên dng.
Khi có ngi cht do mc các bnh dch nguy him, vic x lý thi hài phi thc hin theo các quy nh sau: Thông
báo ngay cho chính quyn, c quan y t a phng c t vn và tin hành x lý thi hài; hn ch ngi không có
nhim v vào khu vc có ngi cht do nhim bnh dch nguy him, tr nhân viên y t và ngi tham gia x lý thi
hài.
V vic quàn p thi hài, d tho nêu rõ: Thi gian quàn p thi hài không quá 6 gi k t khi cht hoc phát hin thi
hài. Ti các h gia ình: Thi hài phi c quàn p ti ni thông thoáng trong nhà, c ph kín bng chn hoc vi và
phi có ngi trông coi thng xuyên bo v thi hài tránh côn trùng, súc vt xâm nhp. Ti nhà tang l: Thi hài
phi c quàn p ti phòng quàn p. Không c quàn p ti phòng t chc tang l, ngoi tr thi gian t chc tang l.
Trng hp ngi cht mà không c a vào trong nhà , nhà tang l... thì phi quàn p ngay ti ni phát hin thi hài.
V khâm lim thi hài, theo d tho: Thi gian khâm lim thi hài không quá 7 gi k t khi cht hoc phát hin thi
hài. Bc kín thi hài bng túi ng thi hài làm bng vt liu chng thm, không trong sut, chc chn, không d b
bc/thng, thành túi có dày 150m; khóa kéo phi kín và chc chn. Trng hp không có túi ng thi hài, bc
kín thi hài bng 2 lp vi cotton dày, sau ó bc kín thi hài bng 2 lp nylon; phun kh khun bên ngoài lp
nylon th nht bng dung dch kh khun cha 0,5% Clo hot tính. Thc hin tng t vi lp nylon th hai. X lý toàn
b các b mt khu vc có ngi cht bng dung dch kh khun cha 0,5% Clo hot tính.
X lý v sinh ti c s y t
D tho nêu rõ, khi có ngi nhim hoc nghi ng nhim các bnh dch nguy him t vong, nhân viên y t trc tip
iu tr, chm sóc ngi bnh phi thc hin các ni dung sau: Không b trí ngi bnh khác (k c ngi nhim, hoc nghi
ng nhim các dch bnh nguy him) trong bung bnh ang có thi hài. Trng hp trong bung bnh có ngi bnh
khác thì phi chuyn ngay ngi bnh ó sang bung bnh khu vc cách ly. Trc khi di di, bnh nhân c mc
phng tin bo v cá nhân.
Tuyt i không mang bt c vt dng gì ra khi bung bnh khi bung bnh cha c phun kh khun ln cui. Trong
khi ch nhân viên i th n ly thi hài, nhân viên khoa phòng che ph thi hài bng ga tri ging.
D tho nêu rõ, thu gom toàn b rác thi, bao gm vi, vt dng cá nhân cn thi b ca ngi cht, phng tin bo v
cá nhân và các cht thi phát sinh trong quá trình x lý thi hài. Rác thi c thu gom vào túi màu vàng th
nht và buc cht ming túi. Sau ó cho túi th nht vào mt túi màu vàng th hai, tip tc buc cht ming túi. Bên
ngoài túi màu vàng th hai phi dán nhãn “CHT THI CÓ NGUY C LÂY NHIM” và a i x lý theo quy
nh…
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