
        

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  325 /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn quản lý chất thải y tế 

và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do 

nhiễm nCoV 

An Giang, ngày 12  tháng  02  năm 2020 

 

                   Kính gửi:    

                                      - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh;   

                                      - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang;   

                                      - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.   

                                                                       

Thực hiện Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do 

nhiễm nCoV. 

Nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch 

bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế và cộng đồng, Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh (Đính kèm hướng dẫn của Bộ Y tế). 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định 

Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế đồng thời giám sát 

việc thực hiện hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong 

do nhiễm nCoV đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc vận chuyển thi hài, hài cốt nhiễm nCoV qua 

biên giới theo quy định tại Nghị định 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về Kiểm dịch y tế biên giới. 

2. Đối với các Bệnh viện:  

- Xây dựng quy trình xử lý chất thải y tế khi có dịch nCoV xảy ra và xử lý thi 

hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV phù hợp với thực tế tại đơn vị. 

- Triển khai, đôn đốc các khoa, phòng thực hiện, đồng thời phổ biến, hướng dẫn 

cho nhân viên y tế và người tham gia quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường thực 

hiện việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.  



- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các nhân viên thuộc 

đơn vị mình quản lý. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  

- Xây dựng quy trình xử lý chất thải y tế khi có dịch nCoV xảy ra và xử lý thi 

hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương. 

- Triển khai, đôn đốc các khoa, phòng và tuyến cơ sở thực hiện, đồng thời 

phổ biến, hướng dẫn cho nhân viên y tế và người tham gia quản lý chất thải y tế, vệ 

sinh môi trường thực hiện việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các nhân viên thuộc 

đơn vị mình quản lý. 

- Phổ biến, hướng dẫn các cơ sở hỏa táng, mai táng trên địa bàn thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế về xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV. 

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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