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THÔNG BÁO 

                         Về việc phun thuốc diệt côn trùng và phòng dịch nCoV năm 2020 

 

Nhằm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch nCoV năm 2020 ( Viên Phổi Vũ Hán). 

Trạm y tế thông báo kế hoạch phun thuốc và mong tất cả các đơn vị phối hợp để Trạm 

hoàn thành nhiệm vụ.  

Nếu đơn vị nào không phối hợp, không cho phun thuốc phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm khi để dịch xảy ra tại đơn vị đó.  

Trong qua trình thực hiện Trạm Y tế  sẽ báo cáo Hiệu Trưởng theo quy định của 

chương trình phòng, chống dịch. 

Ngày 31/01/2020:  

Lúc 13h30 sẽ phun tại cơ sở Nguyễn Kiệm ( Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp mở của các 

phòng học cho Trạm Y tế phun thuốc) 

15h30 Sẽ phun tại cơ sở 97 Võ Văn Tần P.6 Q.3 ( Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp mở 

của các phòng học cho Trạm Y tế phun thuốc. Các đơn vị tại cơ sở mở cử phối hợp để 

phun thuốc) 

16h30 sẽ phun tại cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn. Tuy nhiên đây là cơ sở thiết kế cao ốc nên 

chỉ phun tầng trệt và 2 tầng hầm. 

Ngày 01/02/2020:  

Vào lúc 15h sẽ phun tại cơ sở 3 Bình Dương ( Cơ sở phối hợp mở cửa phòng học cho 

Trạm Y tế phun thuốc) 

Ngày 02/02/2020: 

Vào lúc 15h sẽ phun tại cơ sở 2 Long Bình Tân ( Cơ sở phối hợp mở cửa phòng học cho 

Trạm Y tế phun thuốc) 

Tại cơ sở Ninh Hòa Nha Trang đơn vị nhận cloramin tiến hành lau dọn vệ sinh. 

Sau đó Trạm sẽ phát cloramin cho các đơn vị để tự lau trong phòng ốc. Phòng 

HCQT phối hợp nhận thuốc cloramin tại trạm y tế phát cho đội vệ sinh lau chùi tại các 

sảnh và lớp học. 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; đơn vị 

- Lưu: VT, TYT.               TRƯỞNG TRẠM Y TẾ 

                   

 

 

 

       NGUYỄN THỊ BÌNH 



 
 


