
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BCĐ-PCD Hải Dương, ngày          tháng 8 năm 2021
V/v vệ sinh khử khuẩn phòng, 

chống dịch COVID-19

Kính gửi: 
- Các sở, ngành: Y tế; Giao thông vận tải, Công an, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 6212/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về 
việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên 
quan và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm dừng việc phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn để diệt vi rút 
SARS-CoV-2 tại những khu vực ngoài trời (bao gồm tất cả các Chốt kiểm soát 
dịch) trên địa bàn toàn tỉnh kể từ 12 giờ ngày 05/8/2021. 

2. Không áp dụng biện pháp phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn vào người 
trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun hóa chất trực tiếp 
vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn phun hóa chất.

3. Việc phun khử khuẩn chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường 
khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 
1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế.

4. Giao Công an tỉnh rà soát, bố trí các lực lượng tham gia trực tại các 
Chốt kiểm soát cho phù hợp với tình hình mới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Các bệnh viện tuyến tỉnh;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX(10). 

TM. BAN CHỈ ĐẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng    
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