
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN 

PHÁP PHÒNG SỐT XUẤT HUYẾT 

 

Tích lũy từ đầu năm đến 15/9/2020 cả nước ghi nhận 65046 trường hợp mắc 

sốt xuất huyết, 07 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2019 số mắc giảm 

65,6%, tử vong giảm 32 trường hợp. Tuy nhiên theo diễn biến chu kỳ dịch hàng 

năm, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa, số mắc có xu hướng gia tăng.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, Ủy 

ban nhân dân quận Long Biên, trường THCS Đô Thị Việt Hưng tích cực triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, phòng chống bệnh tay chân 

miệng và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia 

tăng. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền qua loa phát thanh, tờ rơi, bảng thông báo 

tại trường, nhà trường còn tổ chức cho học sinh xem video hướng dẫn cách xử lý 

các ổ bọ gậy, dụng cụ chứa nước tại gia đình. 

Cùng với hoạt động tuyên truyền, nhà trường cũng chọn chiều thứ sáu hàng 

tuần làm ngày tổng vệ sinh trường lớp và khung cảnh sư phạm. Các phòng học, 

phòng chức năng đều được vệ sinh sạch sẽ, sân trường, hành lang không có rác và 

vũng nước đọng.  

Chiều ngày 10/10/2020, nhà trường cũng tiến hành khử khuẩn, phun thuốc 

muỗi tại các phòng lớp học, phòng bán trú, nhà vệ sinh, hành lang và toàn bộ 

khung cảnh sư phạm nhà trường. 

Với các hoạt động thiết thực mà trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã và đang 

thực hiện hi vọng sẽ làm giảm các yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh tật, tạo môi 

trường học tập, phát triển lành mạnh cho học sinh. 



                                

Các lớp tiến hành tổng vệ sinh lớp học 

                                   

Vệ sinh sân trường 



 

 

 

Phun thuốc muỗi tại lớp học 

                       

Phun thuốc muỗi tại nhà vệ sinh 


