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Số: 1217 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống bệnh bạch hầu trong trường học

Kính gửi:
`

- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ Công văn số 1443/UBND-KGVX ngày 10 tháng 7 năm 2020 của
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh bạch hầu theo công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ
tướng Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 9 tháng 7 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh bạch hầu trong trường học.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị chủ đô ̣ng phối hợp với
các cơ sở y tế và cơ quan liên quan ở địa phương triển khai mô ̣t số biện pháp sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học về nguyên nhân, hậu quả và các
biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián
tiếp (qua hệ thống quản lý nhà trường smas, website của đơn vị, mạng xã hội...).
Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống dịch
bệnh cho gia đình và cô ̣ng đồng.
2. Triển khai mạnh mẽ các hoạt đô ̣ng vệ sinh tại các cơ sở giáo dục , bảo
đảm môi trường trường học phải thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. Tăng
cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương
trong việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các hành vi tự chăm sóc
sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đã được hình thành và thực hiện tốt
trong trường học thời gian qua. Các cơ sở giáo dục được đặt Điểm thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2020 cần đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh trường học để
công tác tổ chức thi được diễn ra an toàn.
3. Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe cho cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và người học, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh,
thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết
không để dịch lây lan trong trường học; phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị
trấn trên địa bàn thực hiện công tác tiêm chủng cho những học sinh thuộc đối
tượng được tiêm chủng khi có chương trình; tăng cường công tác kiểm tra , giám
sát, huy đô ̣ng sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc
giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và vệ sinh trường học tại các cơ sở
giáo dục.

2

4. Phòng GDĐT huyện Đak Đoa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động
mọi lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch
triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển
sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6); đảm bảo thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra
lớp, duy trì sĩ số trong năm học mới.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu tình hình dịch bệnh có phát sinh,
diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học, đề nghị các
đơn vị báo cáo ngay về Sở GDĐT để kịp thời chỉ đạo và xử lý. Mọi thông tin báo
cáo gửi về Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT, e-mail:
giaoductrunghocgialai@gmail.com ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDTC-Bộ GDĐT (để b/c);
- Lưu: VT, GDTrH.
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