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KHẨN 

 

                       Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Các trung tâm y tế/y tế dự phòng tuyến huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 586/BGD ĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để 

phòng chống COVID-19, theo đó học sinh trung học phổ thông, học viên giáo 

dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 02/03/2020.  Tại Hà Tĩnh, học sinh các 

trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường đại học, 

cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các trường học) 

sẽ đi học trở lại vào ngày 02/03/2020. Để chủ động công tác phòng chống 

COVID-19 trong các trường học, Sở Y tế đề nghị: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chỉ 

đạo các trường học trực thuộc thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại 

trường học và ký túc xá, bảo đảm các điều kiện vệ sinh trong nhà trường trước 

khi đón học sinh trở lại học theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 

914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống 

dịch nCoV trong trường học, ký túc xá (Công văn đính kèm). Phối hợp với 

Trung tâm y tế/y tế dự phòng tuyến huyện và trạm y tế trên địa bàn thực hiện 

phun hóa chất tiêu độc, khử trùng vào các ngày 29/02 và 01/3/2020.  

2. Các trung tâm y tế/y tế dự phòng tuyến huyện: 

- Phối hợp với các các trường học trên địa bàn địa bàn thực hiện phun hóa 

chất tiêu độc khử trùng vào ngày 29/02 và 01/3/2020.  

- Chỉ đạo các trạm y tế có các trường học trên địa bàn phối hợp với nhà 

trường thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá 

trước khi đón học sinh trở lại học. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo môi 

trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học. Rà soát, phân công 



cán bộ y tế phụ trách công tác y tế trường học trên địa bàn, bảo đảm mỗi trường 

học phải có 01 cán bộ y tế phụ trách. Thông báo họ tên, số điện thoại cán bộ y tế 

phụ trách công tác y tế trường học cho Ban Giám hiệu nhà trường biết để liên hệ 

khi cần. Thực hiện giám sát sức khỏe học sinh chặt chẽ, sẵn sàng phương tiện, 

nhân lực để kịp thời xử lý các tình huống phòng chống bệnh do COVID-19 

trong trường học. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng 

Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở; (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 của tỉnh  

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Trung tâm KSBT Hà Tĩnh; 

- Phòng Y tế cấp huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế, Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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