
TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG 

TỔ CHỨC PHUN THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG VÀ TRIỂN KHAI      

 QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ CHỦ ĐỘNG 

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

Ngày 15/9/2022 trường THCS Sài Đồng đã tổ chức phun thuốc diệt 

côn trùng đảm bảo môi trường trong và ngoài  lớp học của nhà trường đảm 

bảo vệ sinh an toàn và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết . 

Trên địa bàn quận Long Biên đến ngày 06/9/2022 đã có 61 trường hợp 

mắc Sốt xuất huyết và có 01 ca tử có liên quan đến Sốt xuất huyết ( phường Sài 

Đồng); có 4 ổ dịch Sốt xuất huyết ( phường Sài Đồng : 02; phường Phúc Đồng : 

01; phường Long Biên : 01).  

Thực hiện Công văn số 1683/UBND- YT ngày 08/9/2022 của UBND 

quận Long Biên về việc tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch Sốt xuất huyết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường 

đã họp, lên kế hoạch và triển khai phun hóa chất diệt côn trùng để chủ động 

phòng chống dịch Sốt xuất huyết bảo vệ sức khỏe cho CBGVNV và HS toàn 

trường. 

Phun thuốc diệt côn trùng là biện pháp hữu hiệu để loại trừ muỗi, bảo vệ 

sức khỏe con người trước những bệnh lây truyền do muỗi gây ra như sốt xuất 

huyết, viêm não Nhật Bản... Phun thuốc diệt muỗi đúng cách, đúng thời điểm sẽ 

mang lại kết quả cao và an toàn với sức khỏe cộng đồng. 

 

Phun thuốc diệt côn trùng toàn bộ khu vực sân trường, ngoại cảnh 
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Phun toàn bộ các phòng học, các phòng chức năng, 

phòng làm việc của CB-GV-NV 
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Phun phòng thực hành và nhà vệ sinh CB-GV- NV , học sinh 
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Phun toàn bộ khu vực hành lang các khu A, B, C 

 

Phun khu vực bồn cây quanh trường 
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Tổng lực phun sương toàn bộ khuôn viên nhà trường 
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Không những vậy, để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống 

dịch Sốt xuất huyết nhà trường đã thành lập Đội xung kích diệt bọ gậy hoạt động 

đình kỳ 2 lần 1 tuần để loại bỏ nơi trú ngụ của muỗi, tiêu diệt hết loăng quăng, 

bọ gậy gây bệnh Sốt xuất huyết. 

 

Đội xung kích diệt bọ gậy đổ hết nước tồn đọng ở chậu cây cảnh 

Lật úp tất cả các đồ dùng không dùng đến tránh để nước ứ đọng 

 

Nhặt hết vỏ hộp, chai lọ, rác ở bồn cây quanh trường 
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Thu gom rác và chai lọ quanh khu vực cổng trường 

 

NV y tế hướng dẫn GV, NV cách lau vệ sinh bề mặt bàn, ghế, sàn lớp 

học sạch sẽ sau khi phun hóa chất diệt côn trùng tại các lớp học 
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100 % các lớp học được tổng vệ sinh sạch sẽ. 

 

Nhà trường còn phát loa truyền thanh tuyên truyền các biện pháp phòng 

chống Sốt xuất huyết vào đầu giờ khi học sinh đến trường và giờ ra chơi để tất 

cả CBGVN và HS nhà trường nắm vững kiến thức phòng chống dịch bệnh .Với 

khẩu hiệu : “ Diệt loăng quăng, bọ gậy, muỗi là cách đơn giản và hữu hiệu 

nhất để phòng chống bệnh Sốt xuất huyết”.100 % CBGVNV và HS trường 

THCS Sài Đồng cùng chung tay xây dựng nhà trường luôn sạch - đẹp - an toàn 

và không để dịch bệnh xảy ra. 

Tác giả : Dương Thị Ngọc Bích  


