
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường chỉ đạo công tác

phòng, chống dịch bệnh
trong trường học 

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 1458/SGDĐT-HSSVPC ngày 11/7/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 
bệnh; 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường thời gian 
tới, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc tiếp 
tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19;
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho các đối tượng theo
tinh thần Công văn số 26-CV/BCĐ ngày 04/7/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
phòng, chống dịch Covid-19; phát động Chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động thực hiện đi đầu, gương mẫu trong việc
tiêm vắc xin phòng Covid-19.

2. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho phụ huynh và cộng
đồng xã hội về lợi ích của việc tiêm phòng vắc- xin Covid-19 cho học sinh. Tích
cực nâng cao tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 cho học sinh trong nhà trường; đặc biệt
là tỉ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; tiêm mũi 2, mũi 3 cho trẻ từ
12 đến 17 tuổi.

3. Giao cho Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trong việc phòng,
chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại trường
học. Đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… Chỉ đạo
thường xuyên việc quét dọn, vệ sinh trường lớp, phát quang bụi rậm, không để
nước tù đọng, loại bỏ nơi trú ngụ và sinh sản của muỗi để phòng chống dịch bệnh
sốt xuất huyết, bệnh vi-rút Zika.

4. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng
GDĐT qua kênh kênh điều hành (Bộ phận NGLL nhận).

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2022-10-25T14:10:03+0700
	Quảng Nam


		2022-10-25T14:11:31+0700
	Quảng Nam


		2022-10-25T14:11:39+0700
	Quảng Nam


		2022-10-25T14:11:39+0700
	Quảng Nam


		2022-10-25T14:11:40+0700
	Quảng Nam




