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Kính gửi: 

    - Hiệu trưởng các trường học trực thuộc; 

    - Chủ các nhóm, lớp tư thục trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 

344/SGDĐT-HCQT về việc tiếp tục tuyên truyền phòng chống nCoV và vệ 

sinh, khử trùng trường, lớp học chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, Phòng 

GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường học trực thuộc, chủ các nhóm, lớp tư 

thục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau:  

 1. Đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi cho học sinh đi học lại: 

 - Thực hiện vệ sinh môi trường thông thoáng, sạch sẽ. Thường xuyên lau 

nền phòng học, bàn ghế, tay nắm cửa, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật 

trong phòng học, phòng chức năng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà 

phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn thông thường khác như nước javen. 

 - Tạo không khí thông thoáng tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa 

sổ, hạn chế sử dụng máy điều hòa. 

 - Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ; xây dựng, sửa chữa hệ thống rửa tay của 

học sinh, đảm bảo có đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho học sinh. 

 2. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sau 

khi nhà trường đi vào giảng dạy, học tập: 

 Tuyên truyền cho CB, GV, NV và các trẻ mầm non, học sinh về các biện 

pháp phòng chống bệnh:  

 - Đeo khẩu trang y tế đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi tới khu 

vực đông người hoặc tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

 - Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng. 

 - Che mũi, miệng khi hắt hơi; không khạc nhổ nơi công cộng; Vứt bỏ 

khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay ngay.  

 - Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. 

 - Giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống chín, ăn đủ chất dinh dưỡng, tập thể 

thường xuyên.  



3. Khi phát hiện học sinh, cán bộ, giáo viên có biểu hiện: sốt, ho, khó 

thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để có 

biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời.  

 Việc vệ sinh trường lớp, tuyên truyền phòng, chống bệnh là việc làm 

thường xuyên của các đơn vị (không phải chỉ thực hiện trong phòng chống 

nCoV) do vậy các trường lưu ý trong công tác triển khai và duy trì thực hiện 

xuyên suốt.  

 Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra để nắm tình hình và việc chuẩn bị của các đơn 

vị, trường học. 

Đề nghị hiệu trưởng các trường học trực thuộc, chủ các nhóm, lớp tư thục 

trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, kịp thời báo cáo về Phòng GD&ĐT (thông 

qua bộ phận Văn thư) để được hướng dẫn giải quyết./. 

 
Nơi nhận:          
- Như trên; 

- TP, các PTP; 

- Chuyên viên Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, Oanh. 

 

       

         

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Võ Văn Mười 
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