UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1719 /SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác phòng, chống
bệnh bạch hầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng từ đầu tháng 6/2020 đến nay, đã ghi nhận
bệnh bạch hầu xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố (tỉnh Đăk Nông, thành phố Hồ Chí
Minh…) và đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh thấp; hiện bệnh bạch
hầu chưa được loại trừ ở nước ta, người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin
phòng bệnh đầy đủ và tiếp xúc với mầm bệnh;
Thực hiện công văn số 690/UBND-KGVX ngày 01-07-2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Sở Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai, cụ thể như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo
viên, 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. Thường xuyên vệ sinh phòng bệnh tại các trường học, lớp học, nhà trẻ đảm bảo
môi trường thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Tổ chức theo dõi sức khỏe của học
sinh, thông báo ngay cho cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ bệnh (sốt kèm
theo đau họng, ho hoặc khàn tiếng) để được cách ly, xử lý kịp thời. Hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi cho ngành Y tế triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu
giảm liều (Td) cho học sinh lớp 2.
3. Phối hợp với ngành chức năng, Phụ huynh học sinh có biện pháp phòng bệnh
hiệu quả; cung cấp tài liệu, báo cáo chuyên đề…nhằm nâng cao nhận thức về phòng các
loại dịch bệnh, nhất là đối với trẻ em.
Văn bản này các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp đến các cơ sở giáo dục trực
thuộc (nếu Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm)
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Sở Y tế AG;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trường PT thực hành SP;
- Trường NKTT AG;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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