
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  Số :          /PGDĐT
  V/v tăng cường phòng, chống bệnh
Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.

         Cần Giuộc, ngày        tháng 01  năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Chủ các nhóm,lớp độc lập tư thục;

Thực hiện Công văn số 29/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 06 tháng 01 năm 2021  
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt 
xuất huyết và Zika. 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bệnh Chikungunya, sốt 
xuất huyết và Zika trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề 
nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ các nhóm, lớp độc lập tư thục triển khai và 
tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên công văn số 
1014/PGDĐT ngày 18/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường 
phòng, chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika.

2. Hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ các nhóm, lớp độc lập tư thục tiếp tục 
xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác phòng 
chống bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika tại cơ sở giáo dục.

3. Phối hợp chặt chẽ với Y tế địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quản lý tốt sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo 
viên và nhân viên; thực hiện tốt những biện pháp phòng chống bệnh Chikungunya, sốt 
xuất huyết và Zika bằng nhiều hình thức như: 

- Tổ chức phát thanh tuyên truyền về tác hại của bệnh, biểu hiện bệnh cũng như 
các cách phòng bệnh qua Chương trình phát thanh măng non của trường; sinh hoạt các 
câu lạc bộ; treo băng rôn tuyên truyền các tranh ảnh đã được y tế địa phương cấp phát; 
sinh hoạt dưới cờ; họp tổ, sinh hoạt đội, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh; hệ thống 
website, các cuộc họp trực tuyến, ....

- Tổ chức các hoạt động giáo dục có sự lồng ghép hướng dẫn các em học sinh 
tham gia vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt trừ lăng quăng tại hộ gia 
đình, nơi cộng đồng. Thường xuyên tổng vệ sinh sân trường, khai thông cống rãnh, phát 
quang bụi rậm, đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh 
lăng quăng. Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá 
để diệt lăng quăng;
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- Làm sạch tất cả các thiết bị đồ dùng đồ chơi, đồ dùng dụng cụ nhà bếp, sàn nhà, 
nhà vệ sinh bằng cloramin B hoặc các chất sát khuẩn khác như xà phòng, vim, nước 
javen…Đồng thời thu gom, xử lý rác thải ngay trong ngày; loại bỏ các vật dụng hỏng, cũ 
có nguy cơ chứa nước đọng để hạn chế nơi trú ngụ và sinh sản của muỗi nhất là muỗi 
Aedes-tác nhân gây bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và Zika;

- Tích cực phối hợp với Y tế địa phương trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi để 
phòng, chống dịch bệnh. Để tránh muỗi đốt có thể sử dụng nhang muỗi, kem thoa xua 
muỗi, mặc áo quần dài tay hoặc ngủ mùng kể cả ban ngày;

- Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn 
nôn, nôn,…phải đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo ngay những trường hợp bị mắc 
bệnh ở các cơ sở giáo dục cho Y tế địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Hiệu 
trưởng các trưởng mầm non làm đầu mối để tổng hợp từ các cơ sở tư thục trong địa bàn 
quản lý) và duy trì việc báo cáo định kỳ vào thứ 6 hàng tuần về Phòng GD&ĐT qua 
email: uyenphuong.pgddtcangiuoc@gmail.com.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, 
tiểu học, trung học cơ sở và chủ các các nhóm, lớp độc lập tư thục lập khẩn trương triển 
khai, nghiêm túc thực hiện ./.

    Nơi nhận:
  - Như trên;                                                                               
  - TP và các PTP;

       - Lưu: VT, MN.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Trường Tam
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