UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3064 /SGDĐT-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 02

tháng 12 năm 2020

phòng, chống dịch bệnh ở người

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Thông báo số 547/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND
tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về rà soát và
tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết trên địa
bàn tỉnh Khánh Hoà; Công văn số 12587/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 của
UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày
23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị)
triển khai, thực hiện các nội dung sau:
1. Về phòng, chống dịch Covid-19
- Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ
dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng,
chống dịch Covid-19, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn
phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (theo Công văn số 873/SGDĐTVP ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
- Tổ chức triển khai các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 và công tác y tế trong trường học theo Quyết định số 3822/QĐBGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: niêm yết ở bảng tin,
website, in tài liệu phục vụ bạn đọc tại thư viện của đơn vị.
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai yêu cầu công chức,
viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
tại các nơi tập trung đông người như: Cơ sở y tế, nhà ga, bến xe, bến tàu, cảng
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hàng không, siêu thị, trung tâm thương mại, phương tiện công cộng, bộ phận
tiếp nhận hồ sơ “một cửa” của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc
nhở; trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
2. Về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Tăng cường kiểm tra, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch sốt
xuất huyết và tay chân miệng tại các đơn vị, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ
cho học sinh và giáo viên, trong đó lưu ý đối với đối tượng học sinh bán trú, nội
trú. Các hoạt động cụ thể:
- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của mọi người
về phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.
- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, tạo thông thoáng trong và ngoài khuôn
viên trường học, khu ở nội trú.
- Tổ chức ra quân ngày tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy
những vật dụng chứa nước đọng.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế phun hoá chất xử lý khi phát
hiện dịch bệnh, nhằm ngăn chặn không để dịch sốt xuất huyết lan rộng.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
(Đính kèm các bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid19 và công tác y tế trong trường học theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày
23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Bộ GDĐT (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Sở Y tế (VBĐT);
- Các Phó Giám đốc Sở (VBĐT);
- Các Phòng thuộc Sở (VBĐT);
- Lưu: VT, VP.
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