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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHẨN

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và
THCS trong Huyện.
Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức
tạp ở Trung Quốc và nhiều quốc gia. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy
hiểm do virus Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc
xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần,
hoặc nước bọt. Đến nay đã ghi nhận có trường hợp xâm nhập vào Việt Nam và
một số quốc gia khác.
Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ yêu cầu các trường
Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong Huyện thực hiện một số nội dung
sau:
1. Đầu giờ sáng ngày thứ 5 (ngày 30/01/2020), các trường Tiểu học, THCS,
Tiểu học và THCS tập trung cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để tuyên
truyền về dịch, diễn biến của dịch hiện nay; triển khai nội dung Công điện số
43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona theo hướng dẫn của Bộ Y tế (gửi kèm công văn
này). Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, phụ huynh học sinh chủ
động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
3. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp, khi có hiện tượng bất thường cần báo
cáo ngay cho cơ quan y tế và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo,
phối hợp xử lý kịp thời.
4. Tiếp tục triển khai và các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường học;
chủ động phối hợp với ngành y tế, phụ huynh học sinh tổ chức tuyên truyền, giáo
dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an

toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ
sinh khử khuẩn lớp học.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng phụ trách)
các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong Huyện nghiêm túc triển
khai, chỉ đạo thực hiện ./.
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