
        UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

          / GDĐT- CTTT 
V/v tuyên truyền phòng, ch ng dịch 

bệnh truyền nhiễm năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đắk Lắk,  ngày      tháng 3 năm 2020 
 

 Kính gửi  

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành ph ;  

     - Các đơn vị trực thuộc. 
 

 Thực hiện Kế hoạch s  2072/KH-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phòng, ch ng dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020,  ở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một s  nội dung sau: 

 1. Ph i hợp với ngành y tế địa phương truyên truyền, phổ biến kiến thức 

phòng, ch ng dịch bệnh (bệnh s t xuất huyết, bệnh do vi rút Zika…) đến toàn 

thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh 

học sinh. Thường xuyên tuyên truyền về an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, 

loại bỏ bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước; vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà 

phòng và sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh tại các cơ sở giáo dục.  

2. Tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ, học sinh, sinh viên phù hợp với 

từng lứa tuổi để nâng cao sức khỏe, dự phòng các bệnh không lây nhiễm; hướng 

dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe, tăng cường hoạt động thể lực, dinh 

dưỡng hợp lý; thực hiện các quy trình về an toàn, bảo quản thực phẩm theo quy 

định. 

3. Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh hưởng ứng và đưa con em đi 

tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng 

qu c gia và tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh khác. 

4. Ph i hợp chặt chẽ với ngành y tế trong triển khai các biện pháp phòng, 

ch ng dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục; báo cáo về  ở Giáo dục và Đào tạo (qua 

phòng CTTT). 

5. Phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi ngờ bệnh truyền nhiễm cho 

ngành y tế địa phương để có biện pháp phòng, ch ng, hạn chế lây lan. 

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

          
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

-  ở Y tế (để phối hợp); 

- Lãnh đạo  ở (để chỉ đạo);  

- Lưu  VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

Bùi Hữu Thành Cát 
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