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Khánh Hòa, ngày
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V/v tăng cường, đẩy mạnh công tác
phòng, chống dịch Covid-19
trong trường học

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
2013/UBND-KGVX ngày 05/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 720/SYT-NVY ngày 07/3/2020 của
Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường
học, ký túc xá, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào
tạo, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện nội dung sau:
1. Tiếp tục truyền thông về các biện pháp vệ sinh cá nhân của học sinh
khi ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà; khuyến cáo học
sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học
sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có
các biểu hiện sốt, ho, khó thở theo các khuyến cáo của Bộ y tế và hướng dẫn
của Cục Quản lý Môi trường y tế.
2. Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong trường học, khu nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số
914/BYT-MT ngày 26/02/2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn
trương triển khai thực hiện. Trong quá trình dạy và học tại các cơ sở giáo dục,
nếu có vấn đề nảy sinh liên quan đến việc thực hiện phòng chống dịch bệnh,
các đơn vị, trường học báo cáo ngay cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế
để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Liên hệ với các số điện thoại

đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo:
0399.988.178 – 0369.818.489 - 0905.174.608, của Sở Y tế: 0911.662.233 –
0965.391.515 – 0349.323.115./.
(Đính kèm Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế,
Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế;
Các biểu mẫu tờ rơi-áp phích theo khuyến cáo của ngành Y tế ).
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