
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SYT-NVY Lạng Sơn, ngày       tháng 0 năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trong 

trường học, ký túc xá 

 

 

                                Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký 

túc xá, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: chủ động triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch tại các trường học, ký túc xá theo văn bản chỉ đạo của 

Bộ Y tế; kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế việc thực hiện các hướng dẫn về công 

tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên y tế trường học, lãnh 

đạo, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh, 

vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhà trường, ký túc xá; hướng 

dẫn theo dõi, phát hiện ngay các trường hợp có biểu hiện: Sốt, ho, khó thở để xử 

lý kịp thời. 

2. Phối hợp, hỗ trợ các nhà trường phun khử khuẩn tại trường học và ký túc 

xá trước khi học sinh quay trở lại trường; tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, 

cha mẹ học sinh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh 

và các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường; triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch, xử lý các trường hợp có triệu chứng bệnh COVID-19 tại các nhà 

trường, ký túc xá theo nội dung Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 

của Bộ Y tế (gửi kèm theo). 

3. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hướng dẫn trên tại các 

nhà trường, ký túc xá trên địa bàn để đảm bảo môi trường trường học an toàn, 

học sinh và cha mẹ học sinh an tâm.  

 Nhận được văn bản, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT; 

- Sở LĐ-TB-XH ;                        phối hợp                          

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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