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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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V/v tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Văn Quan, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Văn Quan yêu cầu các trường 

học trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo cán bộ y tế phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể 

nhằm bảo đảm sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xay ra cần thông báo ngay cho 

Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn để khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch lây lan trong trường học. 

Đối với các trường không có án bộ y tế thì Hiệu trưởng cử nhân viên phụ 

trách y tế theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xay ra cần thông báo ngay cho 

Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn để khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch lây lan trong trường học. 

 2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp 

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

học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; tổ chức tuyên truyền cho học sinh 

và phụ huynh hiểu về tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra bảo đảm phù hợp với từng cấp học. 

3. Các trường tổ chức ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập 

thể; hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc 

trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; 

giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng 

nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; khuyến khích học sinh đeo khẩu 

trang (kể cả trong giờ học, trừ khi phát biểu); cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt 

hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường 

hô hấp.  



  

4. Không tổ chức các hoạt động chào cờ, tập trung đông người trong tuần học 

tới. 

5. Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về cách phòng chống dịch bệnh tại 

gia đình bằng cách diệt khuẩn như: đốt dầu quế, dầu hồi, bồ kết, gừng, xả,... 

6. Báo cáo ngay về phòng GDĐT khi có trường hợp nghi bị bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Nhận được công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                          
- Như kính gửi; 

- CC, VC phòng GDĐT;   
- Lưu: VT. 
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     Lành Thị Huệ 

 


