UBND HUYỆN AN PHÚ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22/PGDĐT-NG

An Phú, ngày 13 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh trong trường học.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Tiếp theo Công văn số 19/PGDĐT-NG ngày 10/02/2020 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo An Phú về công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh trường lớp.
Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc tiếp
tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học và hướng
dẫn học sinh cách phòng, chống dịch bệnh, cụ thể như sau:
1. Thường xuyên kiểm tra các bệ rửa tay và nguồn nước hiện có tại đơn vị
và kịp thời sửa chữa, thay thế các bệ rửa tay đã hư hỏng không sử dụng được đồng
thời bổ sung thêm các bệ rửa tay mới được bố trí ở những nơi thuận tiện trong nhà
trường trước khi học sinh trở lại trường học tập.
2. Đảm bảo vệ sinh môi trường trường học:
- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở ra vào và các cửa sổ, hạn
chế sử dụng điều hòa.
- Thường xuyên lau sàn nhà, 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.
- Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; có đủ nguồn nước và xà phòng tại các khu
vệ sinh, các bệ rửa tay để học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý được
rữa tay thường xuyên với xà phòng trong thời gian giảng dạy và học tập tại trường.
3. Thứ hai hàng tuần, vào buổi sinh hoạt dưới cờ phải lồng nội dung tuyên
truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học vào chương
trình của buổi sinh hoạt.
- Nội dung tuyên truyền chủ yếu là sự nguy hiểm của bệnh; triệu trứng của
bệnh; cách phòng, chống bệnh…. Đặc biệt là hướng dẫn cho trẻ em mầm non, học
sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và sử dụng khẩu
trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Nội dung tuyên truyền và tài liệu thực hiện tuyên truyền hàng tuần phải
được Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt trước khi tổ chức tuyên truyền.

4. Tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị hoặc phối hợp với các cơ sở y tế xã,
thị trấn tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
toàn trường vào ngày đầu tiên học sinh trở lại trường (có thể đo thân nhiệt theo
từng lớp học hoặc bố trí phòng đo thân nhiệt riêng). Thường xuyên giám sát, theo
dõi tình hình sức khỏe trẻ em mầm non, học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ
quản lý. Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có biểu hiện sốt,
ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất,
cơ quan quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.
5. Tiến hành phát tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền và treo ở những nơi học sinh,
phụ huynh, giáo viên, nhân viên, cán bộ nhà trường dễ nhìn (nếu có).
Các nội dung nêu trên các trường thực hiện thường xuyên trong năm học và
cho những năm tiếp theo. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc báo cáo nhanh về Phòng GDĐT (bộ phận Ngoài giờ qua số điện thoại
di động: 0918.930.313 đ/c Nguyễn Hoàng Phi) để có hướng dẫn kịp thời.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn
này./.
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