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V/v phòng, chống dịch bệnh đông xuân và viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virut Corona gây ra.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày31 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.
Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV); Công văn số 239/BGDĐTGDTC ngày 22/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường triển khai công tác y
tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân (Tài liệu đăng trên Cổng
thông tin điện tử của Sở GD&ĐT), Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về
nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông - xuân
năm 2019 - 2020. Tăng cường phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình, chính quyền
địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các kỹ năng
phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, các hành vi tự chăm sóc sức khỏe, quy
định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà
phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường
tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín, thay đổi thói quen phong tục tập
quán có nguy cơ dẫn đến mất vệ sinh, an toàn thực phẩm,..).
2. Tăng cường các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục,
trường học, chủ động gắn công tác y tế trường học với hoạt động của cơ sở y tế
trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng
chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (dịch bệnh tiêu chảy, tay chân miệng,
sốt xuất huyết, tật cong vẹo cột sống, tật về mắt,…); tổ chức bữa ăn học đường
trong các nhà trường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm; bảo đảm
cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn quy định, thường
xuyên vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ
sinh khử khuẩn lớp học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em; hướng dẫn trẻ em uống sữa đúng
cách theo quy định của Bộ Y tế; tiếp tục củng cố, kiện toàn “Ban chăm sóc sức
khỏe học sinh” của đơn vị gắn với mạng lưới cán bộ y tế cơ sở.
3. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của virut nCoV gây ra; theo dõi, quản lý tốt tình hình sức khỏe
học đường, phát hiện sớm các hiện tượng bất thường, các trường hợp mắc bệnh và
thông báo ngay cho cơ quan Y tế để được khám, điều trị kịp thời, quyết tâm không
để dịch cúm do virut nCoV lây lan trong trường học.

4. Các đơn vị tăng cường hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ
học sinh cập nhật thông tin về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virut nCoV gây ra trên các trang thông tin điện tử chính thức của Ngành Y
tế, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.
5. Các đơn vị báo cáo nếu có trường hợp bất thường của dịch bệnh về Sở
GD&ĐT qua hộp thư điện tử: Phongcttt@hatinh.edu.vn.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
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