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Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 3347/UBND-KGVX ngày 05/8/2019 của UBND 

Thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 

Căn cứ Công văn số 127/SYT-NVY ngày 06/8/2019 của Sở Y tế Hà Nội về 

việc phối hợp trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà 

Nội; Công văn số 3287/BCĐ-ATTP ngày 06/8/2019 của Ban chỉ đạo công tác An 

toàn thực phẩm (ATTP) Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về ATTP tại cơ sở giáo dục. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học 

sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của 

Sở GDĐT và hướng dẫn của ngành Y tế trong thời gian qua, cụ thể: 

Tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh biết cách phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết và tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường, diệt 

muỗi, diệt bọ gậy (khuyến cáo gửi kèm); phối hợp với cơ quan y tế địa phương 

phát phiếu điều tra, xử lý bọ gậy tại hộ gia đình cho học sinh để thực hiện tại gia 

đình. 

- Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp thu gom rác phế liệu, làm sạch môi 

trường trước khi khai giảng năm học mới; duy trì vệ sinh phòng học, lớp học hàng 

ngày, tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần. Chú ý thau rửa dụng cụ chứa nước (bể 

nổi, ngầm, bể mái, hòn non bộ, cây cảnh…); thả cá diệt bọ gậy; kiểm tra hệ thống 

thoát nước mưa, xử lý các điểm ứ đọng nước; giao nhân viên y tế trường học 

thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để phát sinh các ổ 

chứa bọ gậy trong trường học. 

- Tăng cường biện pháp phòng tránh muỗi đốt (nằm màn, lưới chắn côn 

trùng, đèn bắt muỗi, bôi thuốc chống muỗi đốt…).  



- Tiến hành phun hóa chất xử lý môi trường, diệt muỗi, côn trùng theo 

hướng dẫn và giám sát của cơ quan y tế địa phương; chọn thời gian phù hợp và 

thực hiện quy trình phun đúng hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh; thông tin, 

tuyên truyền đến cha mẹ học sinh trước khi tiến hành phun hóa chất để phối hợp 

theo dõi sức khỏe học sinh. 

- Hàng ngày, theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo 

viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. 

Tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc 

đến cơ sở y tế khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế.  

- Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học phải phối hợp với cơ quan y tế địa 

phương giám sát và xử lý ổ dịch theo qui định. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015 của Bộ Y tế về chế độ thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm.  

2. Đảm bảo an toàn thực phẩm 

Các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể phải rà soát, bổ sung ngay cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, hồ sơ pháp lý… đảm bảo đủ điều kiện ATTP và tiến hành tổng 

vệ sinh bếp ăn, nhà ăn trước khi tổ chức phục vụ học sinh, giáo viên không để xảy 

ra sự cố an toàn thực phẩm trong nhà trường. (Công văn số 3287/BCĐ-ATTP ngày 

06/8/2019 của Ban chỉ đạo công tác ATTP Thành phố đính kèm). 

Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan y tế địa phương 

và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng 

chống dịch, ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở GDĐT sẽ tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện tại các phòng GDĐT và các trường trực thuộc Sở./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Hà Nội (Để phối hợp); 
- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Phòng GDMN, GDPT; 
- Lưu: VT, CTTT.                                                                          
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