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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:          /SYT-NVY          Kon Tum, ngày     tháng 02 năm 2020 
   

V/v tăng cường phòng chống dịch  

bệnh COVID-19 trong trường học 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  

   viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

   vi rút Corona gây ra các huyện, thành phố. 

 

Nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) trong các trường học, đảm bảo môi 

trường và sự yên tâm, tin tưởng của học sinh và phụ huynh khi đến trường học, 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 352/UBND-

KGVX ngày 10/02/2020 về việc tiếp tục phòng, chống bệnh do nCoV gây ra,  

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của các 

huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các trường học thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm túc 

Công văn số 409/SYT-NVY ngày 15/02/2020 của Sở Y tế về việc hướng dẫn 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

trong trường học. 

2. Để chuẩn bị cho học sinh tiếp tục đến trường, cần tập trung thực hiện 

một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19: 

- Tăng cường truyền thông qua các Trang thông tin điện tử, trang web của 

nhà trường; các mạng xã hội của giáo viên để hướng dẫn, trang bị kiến thức cho 

học sinh và phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước 

khi đến trường; đảm bảo cho học sinh và phụ huynh yên tâm, nắm vững các biện 

pháp cơ bản phòng chống dịch bệnh như sử dụng khẩu trang đúng quy định; vệ 

sinh tay đúng cách và thời điểm; chế độ dinh dưỡng hợp lý; các dấu hiệu của 

bệnh viêm đường hô hấp cấp như sốt hoặc ho hoặc khó thở để báo cho cơ sở y tế 

gần nhất và không cho trẻ đến trường… 

- Các trường cần trang bị thiết bị đo thân nhiệt cầm tay, tổ chức đo thân 

nhiệt và kiểm tra học sinh ngay từ cổng trường để phát hiện sớm các trường hợp 

sốt hoặc ho hoặc khó thở cho đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y 

tế gần nhất và cơ quan quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời. 

- Bố trí đủ thùng rác có nắp để thu gom rác thải (nhất là khẩu trang qua sử 

dụng); bảo đảm đủ chỗ và đủ nước, xà phòng để học sinh, giáo viên vệ sinh tay 
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tại trường theo những thời điểm được khuyến cáo; có lịch định kỳ và thường 

xuyên lau nền nhà, bàn, ghế, tay nắm cửa, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ 

vật trong phòng học, phòng chức năng bằng các chất tẩy rửa thông thường như 

xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Cần chú ý đảm bảo  

vệ sinh môi trường trường học, lớp học và tăng cường thông khí tại lớp học 

trước khi học sinh đến trường. 

- Ngay buổi học đầu tiên, nhà trường và giáo viên cần truyền thông, 

hướng dẫn cho học sinh nắm vững các biện pháp bảo vệ bản thân phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. 

 3. Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo các huyện, thành 

phố tổ chức kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ các trường học về công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trước khi cho học sinh đến trường. Nếu trường học 

nào chưa đảm bảo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tạo 

sự yên tâm, tin tưởng của học sinh và phụ huynh thì báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và chưa nên cho học sinh đi học lại. 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố quan 

tâm triển khai thực hiện để đảm bảo công tác phòng chống bệnh COVID-19 

trong trường học./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
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