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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY           Lạng Sơn, ngày      tháng 03 năm 2020 
V/v tiếp tục tổ chức phun tiêu độc 

khử trùng trong trường học.  

  

 

                                

 Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;   

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

   ( Sau đây gọi là các đơn vị)     

                                
 

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 ; Công văn số 167/VP-KGVX ngày 28/02/2020 của văn phòng UBND 

tỉnh về việc cho học sinh đi học tr    i sau thời nghỉ học để phòng chống dịch 

COVID-19; 

         Dự kiến từ ngày 09/03/2020 tr   m các trường m m non, học sinh tiểu học 

và trung học c  s  bắt đ u cho học sinh đi học tr    i, để đảm bảo môi trường 

trường học trước khi vào học, S  Y tế yêu c u các đ n vị triển khai thực hiện  

phun tiêu độc khử trùng 100% các trường m m non, trường tiểu học và trung 

học c  s  trên địa bàn của đ n vị  trước khi các cháu đi học tr    i (Căn cứ mốc 

thời gian UBND tỉnh quyết định cho các trường trên ho t động tr    i để thực 

hiện). Cụ thể: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

 - Chủ trì chỉ đ o chuyên môn, hướng dẫn các đ n vị y tế trong tỉnh tổ 

chức phun tiêu độc khử trùng t i 100% các Trường m m non, tiểu học, trung 

học c  s  trên địa bàn tỉnh. 

          - Cấp vật tư, hoá chất cho Trung tâmY tế các huyện, thành phố. 

         2. T ung tâm Y t  các hu ện  th nh ph  

        - Phối hợp với phòng giáo dục và các trường trên địa bàn phụ trách tổ chức 

phun tiêu độc khử trùng 100% các trường m m non, tiểu học, trung học c  s ; 

- Tăng cường các ho t động truyền thông về công tác vệ sinh trong trường 

học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Tiếp tục hướng dẫn các trường thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế 

th o chỉ đ o của Ban chỉ đ o tỉnh t i công văn số 1  /CV-BC  ngày 0 /2/2020 
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về việc  tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong 

trường học.   

         3. Báo cáo kết quả thực hiện về S  Y tế sau 01 ngày thực hiện. 

 Nhận được văn bản yêu c u các đ n vị khẩn trư ng triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh (để b/c); 

- S  GD& T (phối hợp); 

- UBND các huyện,thành phố; 

- Lưu:VT,NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Ngu ễn Th  To n 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-03-04T07:22:01+0700


		2020-03-04T08:20:49+0700


		2020-03-04T08:20:49+0700


		2020-03-04T08:20:49+0700




