UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2217 /SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác phòng,
chống Dịch tả heo Châu phi và
dịch bệnh mùa Đông xuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 1944/UBND-KTN ngày 29-11-2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm
nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi; căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu phi và dịch bệnh
mùa Đông xuân, cụ thể như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên,
giáo viên, cán bộ nhân viên đơn vị thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường; làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và
cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh.
2. Tích cực phối hợp có hiệu quả với cơ quan chức năng nhận biết về bệnh Dịch tả
heo Châu phi và các loại dịch bệnh thường xảy ra mùa Đông xuân; thực hiện tốt các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh; quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà
giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế địa phương
khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh (nếu có) để phối hợp xử lý kịp thời.
3. Thường xuyên làm vệ sinh các khu vực xung quanh trường, lớp học; rửa tay
bằng xà phòng, cung cấp nước uống, nước sạch, lưu ý các công trình cấp nước, công
trình vệ sinh, đồ chơi trẻ em. Tự kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
Văn bản này các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp đến các cơ sở GDĐT trực
thuộc (nếu Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm) và có báo cáo về Sở GDĐT việc
triển khai công văn này (qua phòng CTTT, Sở GDĐT)
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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