Ký bởi: Văn phòng
Cơ quan: Bộ Y tế
Ngày ký: 27-08-2021
09:55:34 +07:00 BỘ

Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

__________________________________________

Số: 7107 /BYT-MT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2021

V/v xử lý thi hài tử vong do
nhiễm SARS-CoV-2 liên quan
đến tôn giáo, tín ngưỡng

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Để bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch trong xử lý thi hài người chết
do nhiễm SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và
Bộ Y tế đã hướng dẫn xử lý thi hài người nhiễm SARS-CoV-2 tại các Quyết định
số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19 và Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Y tế. Theo các văn bản hướng dẫn nêu trên, việc mai táng người chết do nhiễm
SARS-CoV-2 có thể được áp dụng khi không thực hiện được việc hỏa táng.
Thực hiện chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ theo thông báo của Văn
phòng Chính phủ tại văn bản số 5696/VPCP-KGVX ngày 18/8/2021 về việc xử
lý thi hài tín đồ Hồi giáo tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan
thực hiện việc xử lý thi hài do nhiễm SARS-CoV-2 đáp ứng nguyện vọng của gia
đình người tử vong, phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng và đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch COVID-19.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Vụ HTQT, YTDP;
- Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, MT.
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