
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO JJc 1p - Tir do - Hunh phüc 

So: /UBND-TNMT Cca Lô, ngày tháng 8 nãm 2021 
V/v dim bão v sinh môi tnthng, xir 1 cht thai 
trong khu each ly tp trung phông chông djch Covid- 19 

KInh gfri: 
- Các phông, ban, dan vj cap thj lien quan; 
- UBND các phithng. 

Hin nay, trên dja bàn thj xà Ci:ra Lô có các ca s each ly tp trung d each 
ly nguñ dan t1r TP Ho ChI Minh và các tinh phIa Nam ye quê (co mt so ngithi 
dã nhiêm bnh và so nguYi có nguy ca bj 1âybnh, nhim bnh cao) và cách ly 
cho các tru?mg hcip Fl trên dja bàn thj xã; Nhãm ngãn chn chat thai có nguy ca 
chüa virus Covid-19 (chat thai y tê, rác thai nguy hi) phát tan ra ngoài môi 
truô'ng; UBND thj xã yêu câu các phông ban, dan vj lien quan và UBND các 
phis?mg thirc hin nghiêm các ni dung sau: 

1. UBND các phrnmg: Giám sat các khu each ly; t chirc quán l, vn 
chuyên và xir 12  chat thai theo dting quy djnh và hithng dan cüa Bô Y tê dOi vi 
chat thai nguy ca chira SARS-CoV-2; 

Ciith& 
- Các t chüc, dan v chü quán ti các Ca sâ cách ly phAi hçrp dIng &rn v 

có chñ'c näng vn chuyên, xtr 1 chat thai y tê, rác thAi nguy hi hoc n v 
durçrc cp có thâm quyên cho phép dê vn chuyên rAc thAi t,i các co' s tp 
trung xfr 1 thIng quy cljnh. (Dê nghj lien h dông chI Duang Th San Hài - 
Tnthng phông ytê thj xa dê duqc cung cap). 

- Ti mi ca cô each ly phài phân cOng It nht 01 can b chju trách nhim 
ye cOng tác quân 1 chat thai; dông thai, bô tn boa chat dê phun khir trüng, khü 
khun phuang tin dirçrc phép ra vào các co s each ly, dc bit là phuang tin 4n 
chuyên chat thai. 

- B trI dü tüi nilon, thiing có np dy trong phông cách ly và các vj trI phü 
hçvp trong khu cách ly d phân loi, thu gom và lu'u giü tm thai chat thai. chat 
thai trong khu each l phãi duçic dirng trong tai nilon dóng kin, thüng có nAp dy 
và phun khCr trüng. 

- Các cci s each ly phAi tAng cuô'ng huó'ng dn ngui duçic each ly bO chit 
thai rn gm: Khu trang, khAnIgiy lau müi, ming mt lan dA qua sir dung, diing 
cij An ung 01 ln, thirc An thira vào thüng dirng chat thai và dan nhAn cành báo 
"CHAT THAI cO NGTJY CO CH1A SARS-COVI 2". Chat thai phat sinh ti khu 
each ly phãi duqc phun khü khu.n trrnc khi vn chuyên xir l. 

- Chü tch UBND các phu?mg, các dan v duçic giao chü quân ti các co 
each ly không thirc hin diing quy trInh lam phat tan chat thai có chüa vi rut 
SARS-CoV-2 lay nhim ra cong dOng thj phái chju trách nhim trrnc pháp lut và 
Chü tjch UBNID thj xA. 



- Hcp dông vói dcTn vj vn chuyên, xir 1 rác thai tri.râc khi dua ngithi vào 
khu cách ly, dông thñ g1ri ye phông TN&MT dé giám sat kiêm tra. 

(Co quy trInh thu gom, vin chuye'n, xt'c l chd't thai y te' kern theo) 
2. Phông Tài nguyen và Môi tnthng: 
Phi hçrp vi Ban chi dio phông, chngdjch bnh Covid-19 thj xã, UBND 

các phuô'ng có khu cách ly huàng dan, don doc, kiêm tra các co s each ly thirc 
hin nghiêm cong tác bâo v môi trumg, to chirc quán 1' thu gom, vn chuyên 
chat thai phát sinh ti các khu cách ly dung quy djnh. 

Nhn duçic Cong van yêu dtu các phông, ban lien quan, UBND các phii&ng 
nghiêm tüc thirc hin./. 

No'i nhân: 

- Nhu trên; 

- TT Thj üy,TT HDND thi xã; 

- Chü tjch va các PCT UBND thi xã; 
- Dãng u các phiiong; 

- Lixu VT, TN. 
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TM. U( BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

 

Vô Van Hung 



QUY TRINH THU GOM, VAN CHUYEN, XIJ L\ RAC THAI TiJ CAC 
COSOCACHLY 

1. Rae thai ti các bung each ly duçic cho vào tüi bong ct ch.t, xjt khun 
ben ngoài; 

2. Nhân viên thrçc giao nhim vii tai  cci sà each ly (duçic trang bj bâo h) 
tnrc tiêp thu gom vâ cho vào thüng kin (hoc kho kin); ti khu vrc kho kin (hoc 
thüng drng rác kin) tiêp tçic phun khir khuân. 

3. Djnh ki 1 - 3 ngày/1n (tuSi thuc khM lugng rác) lien h dn vj dä hçip 
dông có chirc näng 4n chuyên, xr1 rác thai y tê nguy hi den co s cách ly dê 
thu gom, vn chuyên rác den dja diem xir l theo quy djnh. Ngithi và phuang tin 
den thu gom rác phãi dugc phun khü khuân và mc trang phc báo v trisâc khi 
vào vâ ra c sâ cách ly. 
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