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V/v danh mục những việc cần làm
để phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trong trường học

KHẨN

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện 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 (kèm theo);
Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội cùng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Cơ sở giáo dục
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai phổ biến những việc cần thực
hiện để phòng tránh bệnh COVID-19 cho nhà trường, giáo viên, bảo vệ nhà
trường, nhân viên y tế trường học, học sinh, sinh viên và phụ huynh theo hướng
dẫn của Cục Quản lý môi trường Y tế tại Công văn số 476/MT-VP ngày
01/3/2020.
Sở Y tế giao Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách
nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các trường trên địa bàn để triển khai hướng
dẫn nói trên của Cục Quản lý môi trường Y tế.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm KSBT (thực hiện);
- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP (phối hợp thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVY.
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