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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                      Cẩm Xuyên, ngày 25  tháng 3 năm 2020 

 

 

  Kính gửi:  

- Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên; 

- Trung tâm Y tế dự phòng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn. 
 

Ngày 21/3/2020, Sở Y tế có Công văn số 677/SYT-NVY về việc dự phòng, 

kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải tại cơ sở cách ly tập trung; để 

thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-

19 và quản lý chất thải trong các khu cách ly y tế tập trung, nhằm ngăn ngừa phát 

tán Covid-19 từ chất thải ra môi trường, cộng đồng và đảm bảo môi trường; 

UBND huyện yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, 

UBND các xã, thị trấn, trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm soát lây 

nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải trong các cơ sở cách ly tập trung theo các nội 

dung hướng dẫn tại Công văn số 677/SYT-NVY (có Công văn kèm theo); đồng 

thời tổ chức thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy 

định, đảm bảo môi trường. 

UBND huyện yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế dự phòng 

huyện, UBND các xã thị trấn, Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. ./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ Phòng chống Dịch Covid 19; 

- Các phòng: Y tế, TNMT; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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