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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/ATTP-NĐTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

V/v điều tra, xử lý sự cố
an toàn thực phẩm trên địa bàn

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Dương
Ngày 26/03/2021, Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo số 116/BCATTP của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về kết quả điều tra
sơ bộ vụ ngộ độc nghi do độc tố Botulinum. Tiếp theo công văn số 522/ATTPNĐTT ngày 25/3/2021, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển
khai các biện pháp sau:
1. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thông
báo rộng rãi cho cộng đồng để những người dân đã từng đến tham dự bữa trưa
ngày 20/3/2021 tại Miếu Chiêu Liêu (Khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ
Dầu Một) đến khai báo tại cơ sở y tế gần nhất.
Đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khoẻ thì đến ngay
cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
2. Chỉ đạo việc điều tra nguồn gốc các loại thực phẩm, nguyên liệu thực
phẩm được sử dụng trong bữa ăn nêu trên, đặc biệt lưu ý món chả và pate chay;
xác định rõ cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình liên quan đến các loại thực
phẩm, nguyên liệu thực phẩm đã sử dụng.
3. Tuyên truyền cho người dân lưu ý không sử dụng các sản phẩm đóng hộp
đã bị phồng, bẹp, biến dạng, không còn nguyên vẹn.
Trân trọng./.
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