
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY 

V/v khử trùng và xử lý môi trường 

khu vực có bệnh nhân Covid-19 

tại cộng đồng và tại nơi làm việc, 

 ký túc xá của người lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hoà, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 3669/UBND-KGVX 

ngày 16/4/2020 về việc phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác 

định mắc Covid-19 tại nơi làm việc và Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 

30/3/2020 về việc khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 

tại cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện một 

số nội dung sau đây: 

 1. Tổ chức phổ biến cho cán bộ y tế tại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và 

phối hợp với Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên 

quan để hướng dẫn thực hiện các điều kiện cần thiết cho việc phân luồng, cách ly 

và triển khai thực hiện khử trùng, xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 

tại cộng đồng và tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động theo hướng dẫn tại 

Công văn số 1560/BYT-MT của Bộ Y tế và Công văn số 2002/CV-BCĐ ngày 

10/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (gửi kèm). 

 2. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối, phối hợp với 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức, triển khai thực hiện phân luồng, cách ly và khử trùng, xử lý môi 

trường các khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng và tại nơi làm việc, ký 

túc xá của người lao động. Đồng thời, hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ các đơn vị trong 

quá trình triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, an toàn phòng chống dịch.  
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 Kịp thời tham mưu Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người 

cấp tỉnh để chỉ đạo, điều phối, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết tổ chức thực hiện công 

tác khử trùng và xử lý môi trường các khu vực có bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu 

các đơn vị phản hồi bằng văn bản về Sở Y tế thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật để phối hợp, giải quyết.  
 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

(Công văn số 3669/UBND-KGVX ngày 16/4/2020, Công văn số 

2847/UBND-KGVX ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 2002/CV-BCĐ 

ngày 10/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc phân 

luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc Covid-19 tại nơi làm 

việc và Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng 

đồng được đăng trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ syt.khanhhoa.gov.vn/ Mục Văn 

bản pháp luật) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- UBND huyện, TX, TP (VBĐT, p/h); 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Lao động – TB&XH, Giáo dục và Đào tạo,  

Thông tin và Truyền thông (VBĐT, p/h);  

- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (VBĐT, p/h); 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;  

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh (VBĐT, t/h); 

- Các Bệnh viện: Quân Y 87, 22-12, Giao thông Vận tải 

NT, Vinmec NT, Tâm Trí NT, Mắt Sài Gòn NT (t/h);  

- Các Phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Thanh Tra Sở (VBĐT); 

- Văn phòng Sở (VBĐT, đăng website); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
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