UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1251 /SGDĐT-GDTrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 14 tháng 9 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh
bạch hầu

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
Thực hiện Công văn số 3158-CV/BTGTU ngày 01/9/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch
Covid-19;
Thực hiện Công văn số 3279/UBND-KGVX ngày 01/9/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục
và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý
tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch
hầu theo các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và bệnh bạch hầu theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và của Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.
2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép, vừa
sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đề cao cảnh
giác, không chủ quan, coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian
dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Thủ
trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao, chủ động,
linh hoạt quyết định các vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và phòng
chống dịch bệnh tại đơn vị mình.
3. Tiếp tục quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh áp dụng các
biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo
khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao
thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn;
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ
khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
4. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống
dịch bệnh tại đơn vị mình. Khi có các trường hợp có biểu hiện sốt hoặc ho và khó
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thở cho đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để kiểm
tra, xét nghiệm kịp thời.
5. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ
động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì
thông báo để được kiểm tra, xét nghiệm. Phối hợp với ngành Y tế để kịp thời
phát hiện, kiểm tra, triển khai xét nghiệm tất cả các trường hợp có biểu hiện ho,
sốt, liên quan yếu tố dịch tễ tại đơn vị, địa phương.
6. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và phòng chống bệnh bạch hầu cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo Kế hoạch số 3322/KH-SYT ngày
03/9/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về kế hoạch phòng chống dịch bệnh bạch
hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 (gửi kèm theo Công văn này); thông
báo ngay cho cơ quan y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu tại đơn
vị mình. Tuân thủ tiêm chủng và điều trị dự phòng bệnh bạch hầu theo hướng
dẫn của ngành y tế.
Khi có các hiện tượng bất thường hoặc xuất hiện dịch bệnh tại đơn vị, địa
phương, các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục
Trung học, email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn, điện thoại 0260 2211
255), địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để
tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (biết, phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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