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        #SoKyHieuVanBan 
V/v tăng cường phòng, chống bệnh Đậu 
mùa khỉ trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn huyện

     
#DiaDiemNgayBanHanh

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

Thực hiện Công văn số 2130/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 10/10/2022 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường phòng, 
chống bệnh Đậu mùa khỉ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 
Công văn số 4316/UBND-VP ngày 07/10/2022 của UBND huyện Đại Lộc về 
tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Để chủ động giám sát, 
phát hiện sớm các trường hợp bệnh, kịp thời kiểm soát dịch trong các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn huyện, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các 
trường học khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh, huyện về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh 
Đậu mùa khỉ. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ sở y tế tại địa 
phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức 
khỏe của bản thân trong phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

2. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên y tế trường học về phòng chống lây nhiễm bệnh Đậu mùa 
khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; khuyến khích việc tổ chức diễn tập theo các tình 
huống sẵn sàng đáp ứng khi xảy ra dịch bệnh trong trường học. 

3. Theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin hằng ngày diễn biến tình hình dịch 
bệnh, thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo, nhất là khi ghi nhận ca bệnh nghi 
ngờ, mắc bệnh Đậu mùa khỉ kịp thời báo cáo về cho cơ sở y tế tại địa phương, 
Phòng GDĐT và UBND xã, thị trấn để được theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời. 

4. Tăng cường trách nhiệm của các trường học trong việc chỉ đạo, phối hợp 
chặt chẽ với cơ sở y tế tại địa phương tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra, theo 
dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Khẩn trương điều 
tra kỹ tất cả các trường hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với bệnh Đậu 
mùa khỉ để xác định nguồn lây, phối hợp trong việc cách ly, điều trị, tránh lây 
nhiễm chéo. 

Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên 
địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường học;
- Lưu VP.

        TRƯỞNG PHÒNG

        #ChuKyLanhDao
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