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     Số                 /SGDĐT-GDTrH 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh năm học 2019-2020 

 

        Bình Phước, ngày         tháng 8 năm 2019 

Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
  

 Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh Bình Phước về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 3529/BGDĐT-GDTC ngày 16/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH); 

 Căn cứ Công văn số 1695/SYT-NV ngày 15/8/2019 của Sở Y tế Bình Phước về 

việc tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng, sởi trong mùa tựu trường; 

 Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và phòng, chống các dịch bệnh có thể xẩy ra 

trong năm học, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai một số hoạt động như sau: 

 1. Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc; các đơn vị trực thuộc 

Sở tiến hành 

 - Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm học 2019-2020; hướng dẫn, 

tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh có thể xẩy ra như SXH, tay chân miệng, sởi… 

 - Tiến hành vệ sinh trường, lớp; phát quang các bụi rậm xung quanh trường học, 

loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết; đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục mẫu 

giáo, mầm non cần vệ sinh các đồ dùng, đồ chơi, hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà 

phòng nhằm phòng, chống bệnh tay chân miệng, bệnh sởi có thể xẩy ra. 

 - Kiểm tra và bảo đảm nguồn nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn nước sạch; đối 

với các đơn vị có sử dụng máy lọc nước cần đảm bảo nguồn nước đạt các chỉ tiêu về kiểm 

nghiệm. 

 2. Đối với các trường học có học sinh nội trú 

 - Cần tiến hành phối hợp với các trung tâm y tế dự phòng tiến hành xử lý hóa chất, 

phun thuốc diệt muỗi, xử lý lăng quăng. 

 - Thường xuyên kiểm tra phòng ở nội trú của học sinh phải đảm bảo vệ sinh, phòng 

chống dịch bệnh.  

 Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Sở (qua 

phòng GDTrH) theo báo cáo định kỳ năm học./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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