UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Châu Thành A, ngày 11 tháng 01 năm 2021
Số: 08 /PGDĐT
V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh đợt III năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trong huyện.
Căn cứ Công văn 15/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 06/01/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi,
lăng quăng, Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay
Chân Miệng đợt III tỉnh Hậu Giang năm 2020.
Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn các loại dịch bệnh, đặc biệt là sốt
xuất huyết và tay chân miệng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các đơn
vị tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh về tác hại của bệnh sốt
xuất huyết và tay chân miệng, nguyên nhân gây ra bệnh và công tác phòng, chống
dịch bệnh dưới nhiều hình thức phong phú như: Truyền thông; hái hoa dâng chủ,
đố vui trong giờ sinh hoạt trường… nhắc học sinh về nhà tích cực tuyên truyền
cho gia đình hiểu để chủ động phòng ngừa.
2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch bảo
vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
3. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, thực hiện vệ
sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất
tẩy rửa thông thường, cung cấp đủ nước sạch; thường xuyên tổ chức các hoạt động
diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi,…
4. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục để tổ chức
khám, điều trị và xử lý kịp thời ổ dịch.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo các trường hợp
mắc bệnh về Phòng GD&ĐT qua Email: tranvannhan560@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
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