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Kính gửi:  

- Các đơn vị, phòng ban Thành phố; 

- UBND các xã, phường thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 734/UBND-VX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có 

bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, thực hiện 

Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-

19 tại cộng đồng của Bộ Y tế tại Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona thành phố Cao Bằng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc có 

hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong trường hợp địa bàn thành phố có bệnh 

nhân Covid-19, như sau:  

1. Phòng Y tế Thành phố 

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố chỉ đạo 

thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi trường tại các khu vực có bệnh nhân 

Covid-19 trên địa bàn Thành phố. 

Tham mưu cho Ban chỉ đạo Thành phố chỉ đạo hỗ trợ các nguồn lực cần 

thiết cho việc khử trùng, xử lý môi trường.                

 2. Trung tâm Y tế Thành phố 

 Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất, tiến hành thực hiện khử trùng, xử 

lý môi trường. 

 Thu gom các túi đựng chất thải lây nhiễm, phương tiện bảo vệ cá nhân đã sử 

dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. 

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử trùng, xử lý môi trường. 

Chỉ đạo các trạm Y tế xã, phường triển khai thực hiện xử lý môi trường theo 

Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-

19 tại cộng đồng, của Bộ Y tế ban hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện, báo cáo cấp trên theo quy định. 
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3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố chỉ đạo 

việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm kịp thời theo đúng quy dịnh. 

4. Công an Thành phố 

Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện khử trùng, xử lý môi 

trường. 

5. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo Ban quản lý, người quản lý khu trung cư, kí túc xá, khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà trọ... nơi có bệnh nhân Covid-19, tổ chức khoanh vùng, chuẩn bị địa 

điểm để thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường. 

Chỉ đạo các tổ, xóm, khối phố và người dân nghiêm túc triển khai, thực hiện 

việc khử trùng, xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy 

định. 

Nhận được công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

(Có hướng dẫn kèm Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 gửi kèm). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy Cao Bằng; 

- Thường trực HĐND, UBND Thành phố; 

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh VP, CVVP 

HĐND-UBND Thành phố; 

- Cổng TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN TT 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Quốc Trung 
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