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706 /PGDĐT-VP
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày 02 tháng12 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19 và thực
hiện việc phòng chống sốt xuất huyết
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
Thực hiện Công văn số 1833/UBND-VP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
UBND quận Thanh Khê về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid-19;
Và để thực hiện tốt việc phòng, chống sốt xuất huyết tại tất cả các cơ sở
giáo dục trên địa bàn quận Thanh Khê; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu
trưởng các trường học thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
a) Yêu cầu các trường học không được chủ quan và tự giác, nghiêm túc,
trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 theo quy định
trong mọi trường hợp;
b) Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đeo
khẩu trang, sát khuẩn tay nơi công cộng, nhất là những khu vực tập trung đông
người như: trường học, công sở, bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh,
quán ăn, nhà hàng...;
c) Tuyệt đối không vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
theo quy định, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng;
d) Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định tại các trường học.
e) Các trường học thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19
theo hướng dẫn của các cấp, các ngành liên quan.
2. Thực hiện việc phòng, chống sốt xuất huyết tại tất cả các
trường Mầm non, Tiểu học và THCS
a) Các trường học cần loại bỏ nơi sản sinh của muỗi, dẹp bỏ các dụng cụ
chứa nước ứ đọng, diệt bọ gậy/lăng quăng. Nên giữ vệ sinh nhà trường và các
khu xung quanh trường thật sạch sẽ để không có nước đọng trong nhà trường tạo
nơi sinh sản cho muỗi, để có biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết và bảo vệ sức
khỏe cho học sinh, giáo viên.
b) Phối hợp với Trung tâm Y tế và các ban ngành liên quan triển khai các
biện pháp phun thuốc khử trùng để diệt muỗi.
c) Triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm
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phòng, phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả và tuyệt đối không để sốt xuất
huyết lây lang trong trường học.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu
trưởng các trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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