
CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ  VÀ KHẨU TRANG N95  
TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(Quyết định số 1341/QĐ-BYT ngày 24/05/2022 của Bộ Y tế)

Không tiếp xúc với NB COVID-19 (khu hành chính, văn 
phòng...)

K H Ẩ U  T R A N G

N95
NGUY CƠ

L ÂY NHIỄM

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

KHU VỰC
HOẠT ĐỘNG

K H Ẩ U  T R A N G

Y TẾ

TRUNG BÌNH

Khu vực lâm sàng, cận lâm sàng không có NB COVID-19
 

+
THẤP

Tiếp đón

Lái xe cứu thương vận chuyển NB COVID-19, buồng lái có 
vách ngăn với khoang NB và không tiếp xúc trực tiếp với NB.

Tiêm vắc xin COVID-19

Khu vực khám bệnh bệnh thông thường

Bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm hô hấp liên quan 
đến COVID-19 đã được đóng gói theo quy định

+

CAO

Hộ tống, vận chuyển NB/thi hài NB nhiễm,  nghi nhiễm 
SARS-CoV-2 và có tiếp xúc NB/thi hài NB

+

+

+
+

+

#Tiếp xúc trực tiếp với NB COVID-19 không có can thiệp hô 
hấp, thủ thuật xâm lấn, tạo khí dung

#

#

#

#
Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh bề mặt liên
quan đến COVID-19

Xử lý mẫu, XN mẫu bệnh phẩm hô hấp COVID-19 tại 
phòng XN có tủ an toàn sinh học cấp 2 trở lên #

RẤT CAO

+Lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp hoặc thực hiện test nhanh 
kháng nguyên

Khâm liệm, giải phẫu thi hài người nhiễm hoặc nghi 
nhiễm SARS-CoV-2 +
Thực hiện can thiệp hô hấp, thủ thuật tạo khí dung hoặc 
phẫu thuật trên NB COVID-19 +

TẠI CỘNG ĐỒNG

+THẤP Không tiếp xúc trực tiếp với NB COVID-19 

TRUNG BÌNH

Lái xe vận chuyển NB COVID-19, buồng lái ngăn cách với 
khoang NB và không tiếp xúc trực tiếp với NB

Bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm hô hấp liên quan
đến COVID-19 đã được đóng gói theo quy định

+

+

+Tiêm vắc xin COVID-19

CAO

#Chăm sóc, điều trị hoặc vệ sinh bề mặt, xử lý chất thải, 
đồ dùng/vật dụng liên quan đến NB COVID-19

Hộ tống, vận chuyển NB/thi hài NB COVID-19 và có tiếp 
xúc trực tiếp với NB/thi hài NB COVID-19 #

RẤT CAO
+Lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp hoặc thực hiện test nhanh 

kháng nguyên 

Khâm liệm, giải phẫu thi hài người nhiễm hoặc nghi 
nhiễm SARS-CoV-2 +

                  VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNGCỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH            

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của:
Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc

GHI CHÚ:       - (+): Sử dụng
                          - (#): Có thể sử dụng 1 trong 2 loại khẩu trang

Vận chuyển, xử lý dụng cụ, đồ vải liên quan đến COVID-19

Cấp cứu NB không khai thác được nguy cơ


