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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID - 19 trong trường học
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, để chủ động trong
phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an
toàn cho học sinh học tập tại trường năm học 2021-2022,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đề nghị các đơn vị phối hợp
chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp
phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ
đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình.
2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các
biện pháp phòng, chống dịch.
3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm
chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng
phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; kích hoạt hệ thống
phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn
đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử
lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.
4. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thực hiện theo dõi sức
khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy
định.
5. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường
học, lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các
chất tẩy rửa thông thường. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức
ăn bán trú (nếu có) cho học sinh, cung cấp đủ nước uống, nước sạch.
6. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 20212022, kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe học sinh và triển khai công tác khám sức
khỏe định kỳ cho học sinh các trường trên địa bàn. Cần thực hiện khai báo y tế
theo quy định, khi học sinh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi phải phối
hợp ngay với cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lí kịp thời.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đề nghị các đơn vị phối hợp
triển khai thực hiện, đảm bảo trường học an toàn không để lây lan dịch bệnh
trong nhà trường và ra ngoài cộng động./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.
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