ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CƯM’GAR
Số: 609/UBND-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cư M'gar, ngày 09 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trong các trường
học, ký túc xá trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Phòng Y tế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện;
- Các trường PTTH trên địa bàn huyện;
- Trung tâm Giáo dục NN - Giáo dục TX huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trạm Y tế các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 914/BYT-MT, ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá;
Công văn số 476/MT-VP, ngày 01/3/2020 của Cục Quản lý môi trường Y tế về
việc danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
trường học (Có văn bản kèm theo);
Thực hiện Công văn số 617/SYT-KHNVY, ngày 03/3/2020 của Sở Y tế tỉnh
Đăk Lăk về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh COVID-19 trong các
trường học, ký túc xá;
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường, lớp mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học và trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị các đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản trên, đồng thời triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
1. Phòng Y tế huyện
- Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai tốt công tác Phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, phối hợp với một số thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh kiểm
tra đột xuất một số trường học trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch
bệnh tại các trường học.
- Tổng hợp, thống kê số liệu từ các đơn vị báo cáo UBND huyện, Sở Y tế
theo quy định.
2. Trung tâm y tế huyện
- Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị
trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch bệnh tại các trường, lớp học trên địa bàn huyện.

- Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng,
quốc gia có dịch có liên quan đến học sinh của các trường, lớp học.
- Thường xuyên giám sát, nhắc nhở các trường, lớp học, trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, sẵn sàng các
điều kiện cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn, không để phát sinh, lây lan
dịch bệnh.
- Chỉ đạo các Trạm Y tế tiếp tục tham mưu UBND xã, thị trấn triển khai
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, phối hợp với các
trường học chủ động thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền phòng,
chống dịch trong trường, lớp học. Hướng dẫn các trường, lớp học thực hiện các
biện pháp khử trùng, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn
cho học sinh khi đi học trở lại.
3. Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm tra các trường
trường học trong việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh khi
đi học trở lại.
- Chỉ đạo tất cả các trường, lớp học trên địa bàn:
+ Chủ động bố trí đầy đủ chỗ rửa tay, dung dịch rửa tay, xà phòng và yêu
cầu tất cả học sinh thường xuyên rửa tay sạch theo đúng hướng dẫn (trước khi vào
lớp, trước ăn, sau khi đi vệ sinh...);
+ Thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, sẵn sàng các điều kiện cho
học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn, không để phát sinh, lây lan dịch bệnh.
+ Hướng dẫn giáo viên và học sinh nếu khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì
đến phòng y tế của nhà trường để kiểm tra, theo dõi và thông báo cho Trạm Y tế
xã, thị trấn, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh để đưa các em đến cơ sở y tế khám
và theo dõi.
- Phối hợp với TTYT huyện triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên
truyền phòng, chống dịch tại các trường học.
4. Các trường PTTH, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên trên địa bàn huyện
- Chủ động bố trí đầy đủ chỗ rửa tay, dung dịch rửa tay, xà phòng và yêu cầu
tất cả học sinh thường xuyên rửa tay sạch theo đúng hướng dẫn (trước khi vào lớp,
trước ăn, sau khi đi vệ sinh...);
- Thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, sẵn sàng các điều kiện cho học
sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn, không để phát sinh, lây lan dịch bệnh.
- Hướng dẫn giáo viên và học sinh nếu khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì
đến phòng y tế của nhà trường để kiểm tra, theo dõi và thông báo cho Trạm Y tế
xã, thị trấn, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh để đưa các em đến cơ sở y tế khám
và theo dõi.
- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh các biện
pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường góp phần trong công tác phòng, chống
dịch bệnh.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các trường học tuyên truyền, hướng dẫn
giáo viên, học sinh các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường góp phần
trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng,
quốc gia có dịch.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh tại
các trường, lớp học tại địa phương.
6. Trạm Y tế các xã, thị trấn
- Tiếp tục tham mưu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch bệnh tại địa phương
- Phối hợp với ban ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác kiểm
tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch tại các trường,lớp
học đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại.
7. Công tác thông kê báo cáo
Các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực
hiện về UBND huyện (thông qua Phòng Y tế huyện) theo địa chỉ email:
pytcumgar@gmail.com.
Nhận được công văn này, UBND huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk;
- Ban tuyên giáo Huyện ủy;
- CT, các Phó CT UBND huyện;
- VP UBND huyện;
- Phòng Y tế;
- Lưu VT.
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