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Kính gửi:    

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

                    

 Ngày 05/8/2020 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban 

hành Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG về việc “Hướng dẫn quản lý chất thải và 

vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”. Hướng dẫn Quản lý chất thải và vệ 

sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 được áp dụng tại các cơ sở y tế; các cơ 

sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; các cơ sở xử lý chất thải 

y tế nguy hại tập trung; các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý 

chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Quyết định này thay thế các 

nội dung về quản lý chất thải y tế, vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 

được hướng dẫn tại Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/2/2020 của Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế và các nội dung liên quan được hướng dẫn trong 

Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám, chữa bệnh. 

(Quyết định đính kèm trên hồ sơ gửi nhận văn bản điện tử). 

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh nghiên cứu, phổ 

biến, nghiêm túc triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng 

quy định. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

giám sát việc thực hiện của các đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) để được hướng dẫn và Báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế 

- Lưu: VT, NVY. 
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