SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 275 /KSBT-SKMT-YTTH-BNN

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

V/v giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tại các trường học

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;
- Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố.

Người ký: Trung tâm
kiểm soát bệnh tật
Email:
ttksbt@hatinh.gov.vn
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh
Hà Tĩnh
Thời gian ký: 24.04.2020
16:27:10 +07:00

Thực hiện Công văn số 2053-CV/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về
việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở
giáo dục; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona ( Covid19) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Căn cứ Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng
cường phòng, chống Covid-19 trong trường học, ký túc xá; Công văn số 430/SYTNVY ngày 28/02/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn
tại các trường THPT, dạy nghề chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại; Công văn số
2578/UBND-VX1 ngày 22/04/2020 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện một
số nội dung, nhiệm vụ sau thời điểm dừng cách ly xã hội; Để tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành giám
sát công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Để công tác
giám sát đạt hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị các đơn vị phối hợp
triển khai một số nội dung sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT phối hợp với Đoàn giám
sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo các trường
học trên địa bàn phối hợp với Đoàn giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
3. Trung tâm Y tế/Y tế dự phòng huyện/thị xã/thành phố:
- Chỉ đạo các trạm y tế xã/phường/thị trấn trên địa bàn phối hợp với Đoàn
giám sát;
- Cử 01 cán bộ của Trung tâm tham gia hỗ trợ Đoàn giám sát.
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Thời gian giám sát: Từ ngày 27/4/2020 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ
(Đoàn giám sát đi giám sát đột xuất, không báo trước lịch cho các đơn vị).
Địa điểm: Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh.
Mọi vướng mắc xin liên hệ: Đ/c Từ Thị Thanh Hằng – Phó trưởng khoa
SKMT-YTTH-BNN, thư ký chương trình Y tế trường học, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật Hà Tĩnh, số điện thoại: 0945.332.346./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Phòng GD& ĐT các huyện,TX, TP;
- TT YT/YTDP các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN.
Gửi văn bản điện tử

( Đã ký )
Nguyễn Lương Tâm
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