
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

  Số:             /SYT-KHNV           Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2020 

V/v Tổ chức vệ sinh, khử 

khuẩn môi trường phòng, 

chống dịch bệnh do chủng mới 

vi rút Corona. 

 

                            

 Kính gửi:  

    - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

    - UBND huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

Corona gây ra; 

Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona, Sở Y tế - 

cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đề nghị các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố như sau: 

1. Các cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người: cần tự thực hiện việc 

khử trùng môi trường bên trong phòng làm việc, nơi sinh hoạt đông người thông 

qua việc vệ sinh, khử trùng bề mặt bằng việc lau sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, 

nơi có nhiều người tiếp xúc. Sử dụng các dung dịch vệ sinh thông thường để lau 

như: Sunlight, Gift, Vim, Lix… hoặc dung dịch có chứa Clo (như nước Javen) 

có trên thị trường. Việc vệ sinh cần thực hiện ít nhất 2 lần/ngày. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo triển khai khử 

khuẩn những nơi công cộng (nhà ga, bến xe, chợ, siêu thị…) bằng phun dung 

dịch Choramin B theo nồng độ khuyến cáo của Bộ Y tế tại Quyết định số 

181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời  giám sát 

và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV)”; Phân công các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh trên địa 

bàn huyện, thành phố để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, không để ứ đọng 

nước bẩn, rác thải. 

Việc thực hiện phun khử khuẩn những nơi công cộng do Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện; hóa chất, máy phun, cán bộ kỹ 

thuật do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cung ứng; Đề nghị Ủy ban nhân dân 



huyện, thành phố hỗ trợ nhiên liệu chạy máy phun, công phun, bảo hộ lao động 

cho người đi phun. 

Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những vấn đề chưa rõ về công tác khử 

khuẩn, xin liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, điện thoại số 0259 

3824754 để được hướng dẫn thêm./. 

 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
- Như trên; 

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình; 

- Các thành viên BCĐPCD tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH tỉnh; 

- TTKSBT; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 
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