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                Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Hiện nay dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Công 

tác phòng, chống đã được tăng cường tại tất cả các tỉnh, thành phố với các hoạt động phát 

hiện nhanh, khoanh vùng, cách ly và điều trị kịp thời. Để tăng cường đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động mai táng trong tình hình hiện nay, Bộ 

Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

 1. Tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện các hướng dẫn của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế gồm:  

 - Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ 

tang;  

 - Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng;  

 - Quyết định số 468/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 19/02/2020 về việc ban hành hướng 

dẫn và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-

19) trong các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có nội dung hướng dẫn xử lý thi hài người 

nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

 2. Đối với các trường hợp tử vong do nguyên nhân khác, không bị mắc COVID-19 

(kết quả xét nghiệm Realtime PCR âm tính với SARS-CoV-2) tại cơ sở y tế hoặc khu vực 

dân cư đang bị cách ly phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị:  

 - Thực hiện tổ chức các hoạt động mai táng như đối với người chết do nguyên nhân 

thông thường quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 

29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Hướng 

dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang. 

 - Không tổ chức lễ tang trong khu vực cách ly. Người trong khu vực cách ly không 

được ra khỏi khu vực cách ly để tham dự tang lễ. 

 Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển 

khai thực hiện.  

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đồng chí Q.Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết); 

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để chỉ đạo); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/YTDP các tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 


		BỘ Y TẾ - ĐT:0246.273.2.273 - Fax:0243.8464.051 - Email:byt@moh.gov.vn
	2020-08-05T15:00:50+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




