
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 799/SYT-NVY 

V/v tăng cường biện pháp quản lý 

chất thải để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 30 tháng  03  năm 2020 

  

 

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 296/UBND-KTN ngày 26/03/2020 của UBND 

tỉnh An Giang về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; 

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế, chú trọng là khẩu 

trang y tế nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, bệnh nhân và thân 

nhân bệnh nhân thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về 

việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh (kèm hướng dẫn); tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong sinh 

hoạt hằng ngày của người dân, sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy 

định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý như chất 

thải thông thường.  

2. Đối với các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu 

gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; Hướng dẫn người dân đến 

thăm, khám tại cơ sở y tế trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa 

chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm 

bệnh; thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-

BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

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. 



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

giữ, chuyển giao, xử lý 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 tại đơn vị, địa 

phương.  

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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Phan Vân Điền Phương 
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