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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1842/SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 7 năm 2020

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

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 09 tháng 7 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh
bạch hầu trong trường học;
Thực hiện Công văn số 2686/VPUB-KGVX ngày 10 tháng 7 năm 2020
của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng,
chống bệnh bạch hầu trong trường học,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp với ngành y tế địa
phương triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh bạch hầu. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên
truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.
2. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở
giáo dục bảo đảm môi trường 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 trong thời gian qua.
3. Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe trẻ, học sinh, cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, 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; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, huy động 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.
4. Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện chủ động phối hợp với cơ quan
y tế địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch
bệnh tại các cơ sở giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện các nội dung nêu trên, nếu có trường hợp dịch bệnh xảy ra trong trường học
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báo cáo khẩn về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Chính trị, tư tưởng) qua hộp
thư điện tử phongcttt.socantho@moet.edu.vn; điện thoại: 02923.734.765./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để ph/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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