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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 193/SGDĐT-CTrTT 
V/v Tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (nCoV) 

gây ra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trường đại học ngoài công lập. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và các văn bản chỉ đạo, Điện, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây 

ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm 

túc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách sau: 

1. Tổng vệ sinh trường, lớp trước khi học sinh, sinh viên đi học lại sau 

nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 

Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiến hành tổng vệ sinh 

trường, lớp; tiến hành khử trùng các dụng cụ nhà bếp, đồ dùng sinh hoạt cá 

nhân… trước khi học sinh, sinh viên đi học lại sau nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. 

 2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, hướng 

dẫn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra  

 a) Căn cứ nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT; 

các văn bản chỉ đạo, các thông tin chính thống của Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; của UBND, Sở Y tế, Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; của các cơ quan thông tấn báo 

chí trung ương và địa phương… các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên các kỹ 

năng cần thiết để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona gây ra. 

 Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị, trường học cần lưu ý cán bộ, giáo viên, 

giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên cảnh giác trước một số mạng xã hội 

đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn, đã tạo tâm lý bất an cho nhân 

dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây 

ra; phải biết chọn lọc, tiếp thu các thông tin chính thống do các cơ quan chức 

năng, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương cung cấp. 
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  b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên 

về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các dịch bệnh mùa đông 

xuân; việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vệ sinh học đường và an 

toàn trường học, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm cho trẻ em, học sinh, 

sinh viên; hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng 

các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục 

học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. 

c) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền 

địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh, sinh viên thực hiện 

các kỹ năng phòng chống dịch bệnh, các hành vi tự chăm sóc khỏe, quy định về 

an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại 

trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín, thay đổi thói quen có nguy cơ dẫn 

đến mất vệ sinh, an toàn thực phẩm,...); bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với 

chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và 

điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để dự phòng các dịch bệnh.  

d) Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên 

hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần 

thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên 

bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; 

cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay 

để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. 

e) Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở 

giáo dục; chủ động phối họp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn, tăng cường 

công tác y tế trường học; tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu 

và phòng chống các dịch bệnh trong trường học; tổ chức các bữa ăn học đường 

đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phấm; bảo đảm cung cấp đủ nước 

uống, nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn quy định, thường xuyên làm vệ sinh 

khuôn viên sân trường, khơi thông các cống rãnh, thu gom rác thải xung quanh 

sân trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.  

g) Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, 

giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; phát hiện sớm các trường 

hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, 

kiên quyết không đế dịch lây lan trong trường học; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát của ngành giáo dục cùng với ngành y tế, huy động sự tham gia của 

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc 

sức khỏe học sinh, công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm tại các cơ sở 

giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về chăm sóc sức khỏe, an toàn 

thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học, nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ 

em, học sinh, sinh viên.  
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND thành phố; 

- Các Sở: Y tế, TTTT; 

- UBND các quận, huyện;  

- BGĐ, trưởng các phòng Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
 

 

 

 

 

 

 


