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Hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân được xác 
nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 dành cho 

thành viên trong gia đình hoặc những người 
không chuyên khác 

 
 
Bối cảnh: Trong đại dịch COVID-19, các thành viên trong gia đình hoặc những người không chuyên khác có 
thể cần phải vận chuyển bệnh nhân được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 đến các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe hoặc từ các cơ sở về nhà. Để giảm nguy cơ lây nhiễm trong quá trình vận chuyển, Sở Y tế 
Công cộng Philadelphia có những khuyến nghị sau đây. 
 
Khuyến nghị: 
 

• Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, cả bệnh nhân và người lái xe phải đeo khẩu trang y tế, nếu 
có. Khẩu trang cần đảm bảo che kín mũi và miệng. Người sử dụng nên hạn chế chạm tay vào khẩu 
trang và mặt. 

 

• Bệnh nhân phải ngồi cách càng xa người lái xe càng tốt (ghế sau tay phải). Chỉ người lái xe và bệnh 
nhân được phép có mặt trên cùng một xe. 

 

• Trong quá trình vận chuyển, hệ thống thông gió của xe phải đặt ở chế độ không tuần hoàn để tối 
đa hóa quá trình trao đổi không khí. Điều này giúp làm giảm các hạt có khả năng lây nhiễm trong 
xe. 

 

• Nên mở cửa sổ cạnh người lái xe và bệnh nhân để thông gió tốt nhất. 
 

• Khi đến cơ sở chăm sóc sức khỏe, hãy cố gắng duy trì khoảng cách 2m giữa người lái xe và bệnh 
nhân nếu có thể. Bệnh nhân không được tháo khẩu trang. Khi vận chuyển xong, người lái xe cần 
tháo khẩu trang. Nếu vẫn đeo khẩu trang, nên tránh chạm vào vùng mặt. Sau đó nên rửa tay trong 
20 giây bằng xà phòng và nước. 

 

• Khi đến nhà, cố gắng duy trì khoảng cách 2m giữa người lái xe và bệnh nhân nếu có thể. Nếu đeo 
khẩu trang thì hãy giữ nguyên như vậy cho đến khi bệnh nhân đã được chuyển đến phòng để cách 
ly. Bệnh nhân sau đó có thể tháo bỏ khẩu trang. Khi vận chuyển xong, người lái xe cần tháo khẩu 
trang. Nếu vẫn đeo khẩu trang, nên tránh chạm vào vùng mặt. Sau đó nên rửa tay trong 20 giây 
bằng xà phòng và nước. 

 

• Sau khi bệnh nhân đã rời khỏi xe, sử dụng khăn lau khử trùng để lau sạch các bề mặt phù hợp, 
như nhựa. 


