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UBND HUYỆN VĂN GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 163/PGDĐT-CTTT 
 V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh trong trường học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                     

Văn Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các trường MN, TH, THCS trong huyện. 

- Trường TH&THCS Phụng Công. 

- Các cơ sở GDMN Tư thục. 

Căn cứ Công văn số 1306/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 21/7/2020 của Sở 

GD&ĐT Hưng Yên vè việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch, 

bệnh trong các cơ sở giáo dục và chuẩn bị các điều kiện an toàn cho kỳ thi tốt 

nghiệp THPT; Công văn số 588/UBND-YT ngày 27/7/2020 cảu UBND huyện 

Văn Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống Covid-19.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục 

mầm non tư thục trên địa bàn huyện thực hiện những nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống bệnh 

bạch hầu, Covid-19; giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ cầu nối tuyên truyền về 

phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng; 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tới cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về ý thức phòng, chống 

dịch bệnh; nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không 

được lơ là, chủ quan, nới lỏng công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Khuyến cáo đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tuyên 

truyền đến phụ huynh học sinh tạm dừng đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng 

Ngãi với mục địch thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần 

thiết khác. 

- Khuyến cáo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang ở thành Phố 

Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, phòng chống 

lây nhiễm Covid-19; đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh từ 

thành Phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi về địa phương trong thời gian chưa đủ 14 

ngày (kể từ ngày về), phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khoẻ 

14 ngày tại nhà, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, ... cần đến ngay cơ quan y tế 

khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về công tác phòng, chống dịch. 
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2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các hoạt động vệ sinh phòng, 

chống các loại dịch, bệnh tại đơn vị, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ, có 

đủ ánh sáng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập các loại dịch bệnh.  

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, các cơ sở GDMN tư thục 

với trạm Y tế, Trung tâm y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa 

phương.  

- Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe của học sinh, giáo 

viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 

(bạch hầu), Covid -19, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị 

kịp thời.  

- Luôn sẵn sàng các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan và bùng 

phát tại cơ quan, trường học, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học, các cơ sở giáo 

dục mầm non nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kịp thời đối với những 

trường hợp bất thường liên quan đến mắc bệnh ở đơn vị, cơ sở về Phòng (Bộ 

phận Chính trị tư tưởng), địa chỉ email: cnttpgdvangiang.hungyen@gmail.com) 

để Phòng kịp thời nắm bắt, phối hợp xử lý./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT, CTTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Đào Thị Bích Ngọc 

 
 
 

 

 
 

 


