UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1057 /SGDĐT-CTTT

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh mùa đông xuân
năm 2019-2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 3775/UBND-KGVX ngày 23/12/2019, của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020,
Nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh mùa đông xuân, không để
lây lan trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và
Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số biện
pháp sau:
1. Chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng
cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm
2019 - 2020; huy động giáo viên, học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở,
trung học phổ thông, trên địa bàn tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi,
diệt lăng quăng tại gia đình, cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.
2. 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 bếp ăn tập thể, cung cấp
đủ nước uống, nước sạch.
3. Phối hợp quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ và giáo viên.
Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay
cho cơ quan Y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời, kiên quyết không để
dịch bệnh lây lan trong trường học.
Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện
kịp thời và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị Tư tưởngGiáo dục Đại học, E-mail: phongcttt.sotuyenquang@moet.edu.vn )./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);

- Vụ GDTC (báo cáo);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT (Khánh).
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