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V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch 
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

       
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1494/SGDĐT-HSSVPC ngày 18/07/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống 
dịch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 
22/6/2022 của UBND huyện Đại Lộc về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 
năm 2022 trên địa bàn huyện Đại Lộc; Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các 
trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

I. Đối với dịch bệnh Covid-19
1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND và Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; trong đó tập trung thực hiện tốt Công văn số 
3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 của Bộ Y tế, Công văn số 26-CV/BCĐ ngày 
04/7/2022 của Ban Chỉ đạo Cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. (đính kèm)

2. Hiệu trưởng các trường học quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên 
phải làm gương, đi đầu, tham gia tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đạt được miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trước 
các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 và kiểm soát, thích ứng an toàn với dịch 
Covid-19; cam kết đạt kết quả ít nhất từ 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia 
tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng Covid-19 tại đơn vị mình phụ trách. 

3. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 cho trẻ em theo Công văn số 170/PGDĐT-VP ngày  15/07/2022 của 
Phòng GDĐT huyện Đại Lộc. 

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ cơ sở Y tế 
tại địa phương bảo đảm an toàn, hiệu quả; bằng các hình thức phù hợp, khẩn 
trương thông báo đến các phụ huynh/người  giám hộ về kết quả tiêm chủng, tính 
an toàn khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong thời gian qua. 

5. Tiếp tục thực hiện cập nhật, báo cáo dữ liệu tiêm chủng học sinh và thông 
tin liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên phần mềm cơ sở dữ 
liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn  khi có phát sinh biến động 
thông tin, dữ liệu mới.

II.  Đối với dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác
1. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

đến cán bộ, giáo viên, nhân viên; đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về 

http://csdl.moet.gov.vn/
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nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, sởi, ho gà… trong trường học. 

2. Tổ chức định kỳ tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt lăng quăng (bọ 
gậy); vệ sinh khử trùng tẩy uế môi trường, dụng cụ đồ chơi, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, vệ sinh cá nhân; trường lớp, phòng học thông thoáng trong trường học. 

3. Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh trong nhà trường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở 
giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và 
xử lý ổ dịch kịp thời.

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học 
trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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