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

Kính gửi:
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Y tế tỉnh Bình Dương.
Ngày 25/03/2021, Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo của bệnh viện
Nhân dân 115 và Bệnh viện Nhi đồng 2 liên quan tới các trường hợp nghi ngờ ngộ
độc Botulinum. Để xử lý vụ việc và chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn
thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị:
1. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị điều trị trên địa bàn
cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân.
2. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các
bệnh viện nơi có bệnh nhân nghi ngộ độc đang điều trị để điều tra và cung cấp
thông tin về tình trạng, việc sử dụng thực phẩm của các bệnh nhân cho Sở Y tế tỉnh
Bình Dương để phục vụ công tác điều tra bữa ăn và các sản phẩm liên quan nghi
ngờ gây ngộ độc, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm. Rà soát trên địa
bàn quản lý nếu phát hiện sản phẩm nghi ngờ liên quan đến các trường hợp ngộ
độc nêu trên thì tiến hành thu hồi, cảnh báo và xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Sở Y tế tỉnh Bình Dương chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn
trương tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, lấy mẫu thực phẩm nghi
ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu nghi ngờ gây ngộ độc. Yêu cầu tạm dừng sản xuất,
lưu thông đối với các sản phẩm nghi ngờ gây ngộ độc nêu trên và phối hợp với các
đơn vị chức năng quản lý sản phẩm đó triển khai các biện pháp thích hợp theo quy
định của pháp luật.
Trân trọng./.
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