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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do Virus Corona gây ra

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Căn cứ Công văn số 300/SGDĐT-CTTT ngày 01/02/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;
Căn cứ Công văn số 335/SGDĐT-CTTT ngày 05/02/2020 của Sở GDĐT
về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng GDĐT huyện An Phú yêu cầu thủ
trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như
sau:
1. Thường xuyên cập nhật thông tin chính thống của ngành chức năng (các
tài liệu từ cơ quan y tế), kịp thời tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, giáo viên,
cán bộ, nhân viên nhà trường, cha mẹ học sinh về tình hình dịch bệnh và các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân; giáo dục cho học sinh làm tốt nhiệm
vụ là cầu nối tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng. Không sử dụng các thông
tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong đơn vị và cộng đồng dẫn
đến tình trạng học sinh nghỉ học do lo sợ.
2. Tổ chức vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, thông thoáng; có biện pháp đảm bảo
an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; làm sạch các đồ dùng dạy học, đồ chơi
trẻ em bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường trước khi học sinh trở
lại trường. Rà soát cụ thể (có thể bằng phiếu hỏi) để có thông tin về việc cá nhân
có người thân từng di chuyển, đi qua lại tại những nơi có xảy ra vùng dịch bệnh
để theo dõi và phối hợp báo cáo khi cần.
3. Rà soát kiện toàn, bổ sung kế hoạch của Ban chăm sóc sức khỏe học sinh
phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị (Trưởng ban là lãnh đạo trường học, Phó
Trưởng ban là Trạm Trưởng Y tế xã, ủy viên thường trực là nhân viên y tế
trường học, các ủy viên khác là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giáo dục thể
chất, Tổng phụ trách Đội (trường tiểu học, trung học cơ sở), đại diện Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh) theo
Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ
GDĐT quy định về công tác y tế trường học.
4. Các cơ sở giáo dục sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
tại đơn vị và các nguồn hợp pháp khác để mua sắm kịp thời dụng cụ, trang thiết
bị thiết yếu...được quy định “ Tại Điều 34. Mục 2, Nghị định số 146/2018/NĐ1

CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi
hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nội dung chi:
a) Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ em,
học sinh, sinh viên, các đối tượng do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi
bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian
học, làm việc tại cơ sở giáo dục.
b) Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm
sóc sức khỏe ban đầu, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục sao
cho đảm bảo: đủ xà phòng được bố trí tại các khu vệ sinh và những nơi thuận
tiện để người chăm sóc trẻ, trẻ em, học sinh rửa tay thường xuyên hàng buổi
bằng xà phòng, tài liệu tuyên truyền, máy đo thân nhiệt (điện tử), thuốc tẩy rửa,
nguồn nước,....
5. Phối hợp tốt với cơ sở y tế địa phương và cha mẹ học sinh theo dõi và
quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; xây dựng
biện pháp phòng ngừa từ xa và dự báo tình huống xảy ra dịch bệnh để chủ động
xử lý kịp thời, ngăn ngừa lây lan ở diện rộng (sắp xếp, bố trí phòng cách ly). Khi
có hiện tượng bất thường, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được thăm
khám, điều trị; đồng thời có báo cáo nhanh về Phòng GDĐT (bộ phận ngoài giờ
qua số điện thoại di động: 0918.930.313 đ/c Nguyễn Hoàng Phi) hoặc Ban lãnh
đạo Phòng GDĐT để có hướng dẫn kịp thời.
Trong tuần lễ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020 chủ động phối
hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương sắp xếp thời gian tổ chức phun thuốc sát
khuẩn trong phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh,…theo kế hoạch phối hợp
của Phòng GDĐT An Phú với Trung tâm Y tế huyện An Phú.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn
này./.
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