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Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

 

Thực hiện Công văn số 224/MT-YT ngày 19/02/2020 của Cục Quản lý môi 

trường Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế; 

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế và nhằm hạn chế sự lây 

lan dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý chất thải y tế theo Thông 

tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015; Công văn số 

495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế 

và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nCov và các văn bản liên quan. Nghiêm 

cấm tình trạng thu gom, chuyển giao khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ 

cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ cho tổ chức, cá nhân không được cấp phép xử lý 

chất thải nguy hại. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  chặt chẽ việc thu gom, lưu 

giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế tại đơn vị, địa phương.  

3. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch tham 

mưu cho Sở Y tế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn 

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y 

tế, đặc biệt đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã 

qua sử dụng thải bỏ. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./.  

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc - Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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