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Kính gửi: 

 

 
 

- UBND các xã, phường; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Ban quản lý dịch vụ công ích. 

 

Căn cứ Công văn số 725/UBND-KTTCKT ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Văn bản số 676/BTNMT-TCMT ngày 14/02/2020 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020  cảu Ban Chỉ  đạo 

quốc gia về việc ban hành “ Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, 

chống dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-BCĐ và Quyết định số 1255/QĐ-BCĐ, ngày 

17/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Kạn về việc thiết lập vùng 

cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch 

Covid-19;  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý khẩu trang thải bỏ, xử lý rác thải sinh hoạt tại các 

khu dân cư đã thiết lập vùng cách ly y tế được xử lý đúng quy định. Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch thành phố Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, 

tăng cường thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Chỉ đạo các đồng chí Tổ trưởng, các Tổ covid-19 cộng đồng, hướng dẫn các 

hộ dân thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại các khu vực thiết lập vùng cách ly 

y tế như sau: 

- Đối với rác thải y tế như: Khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, trang phục 

phòng hộ cá nhân của người tham gia thực hiện các công việc quản lý, thu gom 

chất thải y tế, vệ sinh dụng cụ đựng chất thải đã qua sử dụng được thu gom vào túi 

riêng (túi màu vàng). 

- Đối với rác thải sinh hoạt thông thường thu gom vào túi riêng (túi màu 

xanh). 

- Không được buộc chặt miệng túi.  



Sau khi phân loại rác thải, hàng ngày vào 15h30 vận chuyển rác thải ra giữa 

đường trước cửa nhà đối với khu dân cư có lối đi ở giữa hoặc đưa ra mặt đường 

gần dây căng khoang vùng dịch đối với khu dân cư chỉ phong tỏa một bên đường 

để đội phun khử khuẩn xử lý;  

- Tuyên truyền, vận động người dân trong khu cách ly chấp hành nghiêm việc 

phân loại rác thải theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Cử đội phun hóa chất, khử khuẩn xử lý rác, mở miệng túi phun khử khuẩn 

trực tiếp vào các rác thải đã được tập kết ở các vị trí nêu trên bằng dung dịch khử 

trùng có chứa 0,5% Clo hoạt tính. Đồng thời thu gom các túi màu vàng đựng rác 

thải Y tế vào thùng đựng rác màu vàng rồi liên hệ với Bệnh viện đa khoa tỉnh để 

vận chuyển xử lý rác thải y tế. 

- Lập dự trù vật tư, hóa chất, trang phục bảo hộ để trang bị cho đội ngũ thực 

hiện xử lý rác thải. 

3. Ban quản lý dịch vụ công ích: 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phân công, hướng dẫn bộ phận các bộ phận 

thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trong các khu vực đã thiết lập cách ly 

y tế vào thời gian 16 giờ hàng ngày. 

- Người thu gom rác thải trước khi vào khu phong tỏa phải mặc quần áo bảo 

hộ phòng chống dịch và khi ra khỏi vùng thiết lập cách ly phải thực hiện cở bỏ 

trang phục bảo hộ cho vào túi rác màu vàng buộc miệng túi và để vào khu vực để 

rác thải y tế. 

Với nội dung trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Bắc Kạn đề 

nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh 

tại địa phương./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- TT Thành ủy  

- UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ thành phố;  

- Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm KSBT; 

- Lưu VT. 
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