
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:       /SYT-NVY 
V/v tăng cường quản lý sử dụng 

khẩu trang trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

        

  Kính gửi:  

     - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

     - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

      

 Thực hiện Công văn số 263/KCB-ĐD&KSNK ngày 06/3/2020 của Cục 

Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Để tăng cường kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Sở Y 

tế đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện tốt những nội dung sau:  

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn đặc 

biệt việc quản lý chất thải y tế và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong 

đó có khẩu trang phòng bệnh tại Hướng dẫn Phòng và kiểm soát lây nhiễm vi rút 

Corona 2019 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo Quyết định 

số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định liên 

quan hiện hành.  

2. Bảo đảm đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân, khẩu trang y tế sử dụng 

tại đơn vị có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy 

định. Nghiêm cấm việc thu gom, vận chuyển, chuyển giao phương tiện phòng hộ 

cá nhân và khẩu trang đã qua sử dụng trái phép dưới mọi hình thức. 

3. Phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế đặc biệt phương tiện 

phòng hộ cá nhân và khẩu trang đã qua sử dụng, nếu để xảy ra sai phạm sẽ phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Bộ Y tế (B/c) ; 

- UBND tỉnh (B/c) ; 

- Giám đốc Sở (B/c);  

- Lưu: VT, NVY.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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