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V/v thực hiện các biện pháp phòng,
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nghiệp THPT 2020

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
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(gọi tắt là đơn vị)
Thực hiện Văn bản “HỎA TỐC” số 941/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; văn bản số 2908/BGDĐTGDTC ngày 04/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
2020 và Phương án số 97/PA-BCĐ ngày 06/8/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020 về Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và. Sở Y tế đề
nghị các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh
và cán bộ coi thi như sau:
1. Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo các điểm thi trên địa bàn thực hiện
các nhiệm vụ đã phân công theo Kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 12/7/2020 của
Sở Y tế và Công văn số 1873/SYT-NVYD ngày 01/8/2020 của Sở Y tế về việc
đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19.
2. Tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo các điểm thi rà soát thí sinh F1, F2
để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho thí sinh, cán
bộ làm công tác coi thi tại các Điểm thi theo quy định. Đơn vị Rà soát hàng
ngày, kịp thời ra các quyết định cách ly cho các đối tượng F1 đang cách lý tại
đơn vị; thông tin, phối hợp với BCĐ phòng chống Covid-19 xã, phường, thị trấn
kịp thời ra quyết định cách ly cho các đối tượng F2 nếu là thí sinh tham dự kỳ
thi tốt nghiệp THPT quốc năm 2020 để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh.
3. Phối hợp với Ban chỉ đạo các điểm thi trên địa bàn phổ biến, hướng dẫn
cán bộ coi thi, nhân viên và thí sinh tại các Điểm thi thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo quy định như:
- Cán bộ y tế tại điểm thi phối hợp và theo hướng dẫn của BCĐ các điểm
thi bố trí địa điểm phù hợp, tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ làm công tác coi thi
và thí sinh tại Điểm thi, khi phát hiện có người sốt phải báo cáo Ban chỉ đạo
điểm thi để xử lý phù hợp;
- Hướng dẫn thí sinh và các bộ làm công tác coi thi chủ động đo thân nhiệt
ở nhà trước khi đến Điểm thi, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho,
sốt hoặc khó thở… phải báo ngay cho các bộ y tế để phối hợp xử lý;

- Sau mỗi buổi thi, kiểm tra: Vệ sinh khử khuẩn các phòng thi; nước uống
riêng cho cán bộ coi thi và thí sinh; khẩu trang, nước rửa tay nhanh,…cho các
buổi thi tiếp theo.
- Xung quanh Điểm thi có hình thức tuyên tuyền, hướng dẫn phù hợp người
dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
như: đeo khẩu trang, không tập trung đông người xung quanh Điểm thi.
4. Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo các Điểm thi trang bị đủ dụng cụ đo thân
nhiệt, bố trí điểm đo thân nhiệt phù hợp; trang bị đủ nước uống riêng cho thí
sinh và cán bộ coi thi; đủ khẩu trang dự phòng, nước sát khuẩn tay nhanh… tại
các phòng thi, Điểm thi theo Phương án của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
Đề nghị các đơn vị khẩn trương, phối hợp thực hiện./.
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