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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 556 /GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động phòng, chống dịch bệnh
mùa Đông xuân năm 2021-2022

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang;
- Chủ các cơ sở mầm non độc lập tư thục thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 1570/SGDĐT-GDMN ngày 29/11/2021 của Sở
GD&ĐT Bắc Giang về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa Đông xuân
năm 2021-2022, Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số
nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung trong Kế hoạch số 84/KHSGDĐT ngày 14/11/2021 của Sở GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn, phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ ngày 05/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở
giáo dục trên địa bàn thành phố quản lý.
Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến cán bộ, giáo viên, học sinh
kiến thức về vệ sinh phòng dịch bệnh nói chung, các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh trong mùa đông xuân nói riêng và đặc biệt là
các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường ăn uống; đảm bảo
an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch; thu
gom, xử lý chất thải, rác thải trong nhà trường; tăng cường truyền thông giáo
dục sức khỏe cho học sinh, trẻ em về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng
trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo
viên, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.
2. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, thường xuyên
làm tổng vệ sinh trường lớp, diệt loăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh
xung quanh khu vực trường học. Lồng ghép đưa các nội dung kiến thức về vệ
sinh, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm vào các bài học chính khóa, sinh hoạt
ngoại khóa của nhà trường. Đối với các bệnh dịch có vắc xin phòng bệnh như:
sởi, rubella, ho gà, giáo viên nhắc nhở phụ huynh/người chăm trẻ theo dõi thời
hạn, lịch tiêm chủng của trẻ để thực hiện tiêm chủng đúng thời gian và hướng
dẫn của ngành Y tế.
3. Chủ động phối hợp với ngành y tế ở địa phương thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa đông xuân khi xuất hiện các yếu tố nguy
cơ và ca bệnh truyền nhiễm xẩy ra tại trường. Khi phát hiện ca bệnh, chùm ca
truyền nhiễm cần tiến hành điều tra đầy đủ các thông tin cơ bản của người mắc
dịch bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, ngày phát bệnh, đang điều trị tại cơ sở y tế nào,…),
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đồng thời báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và cơ sở y tế trên địa bàn
để có hướng xử trí kịp thời.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lưu: VT.
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