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V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Covid-19

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

Thực hiện Công văn số 2458/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 11/11/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 
bệnh sốt xuất huyết và Covid-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu 
cầu Hiệu trưởng các trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết 
- Tuyệt đối không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh, chỉ đạo 

phòng chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch”; đặt 
sức khỏe, tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lên trên hết. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, cán bộ, 
giáo viên, nhân viên về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh sốt xuất huyết. Chú trọng huy động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia thực 
hiện hoạt động loại bỏ lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh môi trường, phối hợp 
phun thuốc, khử khuẩn trong trường học đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Các trường Mầm non, Tiểu học có học sinh ở lại bán trú phải chủ động các 
biện pháp phù hợp để trẻ em, học sinh ngủ lại tại trường và các khu nội trú không 
bị muỗi đốt.

- Cập nhật, báo cáo số ca mắc sốt xuất huyết trên hệ thống Google theo biểu 
mẫu đính kèm trước 11h ngày thứ Sáu hằng tuần 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYCFGHMsRiExdpRvYO3vV2YJa5Tn
Ua_XVOtkhzj8KKI/edit?usp=sharing 

2. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 
- Hiệu trưởng các đơn vị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhất là người đứng đầu, người có thẩm quyền trong 
thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường về công tác y tế, trước hết là công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương trong việc triển khai đồng bộ, 
có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế 
trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động, sẵn sàng cho 
mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại; chủ động phối hợp đồng bộ 
3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị, thực hiện nghiêm 2K (khẩu 
trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + 
các biện pháp khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYCFGHMsRiExdpRvYO3vV2YJa5TnUa_XVOtkhzj8KKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYCFGHMsRiExdpRvYO3vV2YJa5TnUa_XVOtkhzj8KKI/edit?usp=sharing


- Đẩy nhanh các chỉ tiêu tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các lớp, tăng tỷ 
lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đảm bảo tỷ lệ mũi 3 cho 
trẻ từ 12 tuổi đến dưới18 tuổi đạt 80%, tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia 
tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng COVID-19 đạt từ 90% trong tháng 
11/2022. 

- Khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm vắc xin 
phòng COVID-19, tình trạng tiêm chủng (đã tiêm đủ, chưa tiêm, tiêm chưa đầy đủ), 
gửi danh sách đến cơ sở y tế địa phương để phối hợp triển khai tiêm chủng; đồng 
thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Văn phòng để kịp thời 
nắm bắt, báo cáo UBND huyện, Sở GDĐT theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 vào 
các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hằng tuần tại địa chỉ Google Sheet 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suH33vyxgan5iYz4CWC2aCpWBtVNT
5MCgImK8S58tPw/edit?usp=sharing theo chỉ đạo của Phòng GDĐT tại Công văn 
số 196/PGDĐT-VP ngày 11/8/2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm túc và kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Như trên; 
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suH33vyxgan5iYz4CWC2aCpWBtVNT5MCgImK8S58tPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suH33vyxgan5iYz4CWC2aCpWBtVNT5MCgImK8S58tPw/edit?usp=sharing

		2022-11-24T16:49:54+0700
	Quảng Nam


		2022-11-24T16:51:17+0700
	Quảng Nam


		2022-11-24T16:51:24+0700
	Quảng Nam


		2022-11-24T16:51:24+0700
	Quảng Nam


		2022-11-24T16:51:24+0700
	Quảng Nam




