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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

          

                           Kính gửi:  

  -  Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

 - Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Công văn số 140/MT-LĐ ngày 22/01/2020 của Cục Quản lý 

Môi trường - Bộ Y tế về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y 

tế, phòng chống lây nhiễm Corona virut.  

Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về số mắc và tử 

vong của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona 

(nCoV), để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lây nhiễm và bảo vệ 

sức khỏe cho nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên y tế, 

kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý môi trường và chất thải bệnh viện để phòng chống 

lây nhiễm đối với cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo đúng Quyết 

định số 125/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virut Corona mới. 

Đặc biệt lưu ý việc cung cấp và giám sát sử dụng đầy đủ và đúng cách đối với 

các phương tiện bảo hộ lao động khi khám và tiếp xúc với người có nguy cơ. 

2. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện rửa tay 

bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sử dụng trong y tế nhằm ngăn ngừa sự 

lây lan của virut nCoV. 

3. Thực hiện đầy đủ việc bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bằng hiện vật cho nhân viên y tế tham gia 

trực tại các cơ sở y tế.  

 Sở Y tế  đề nghị các đơn vị nghiên cứu tổ chức triển khai, thực hiện đầy 

đủ các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế 

trước ngày 20/02/2020 đường văn bản và Email nvysytls@gmail.com để tổng 

hợp báo cáo Bộ Y tế./. 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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