
THÔNG BÁO 
 

V/v: Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra 

 

1. Sau thời gian nghỉ Tết, trẻ đi học lại bình thường ngày 03/02/2020 (thứ Hai) 

2. Căn cứ công văn số 260/CĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; văn bản số 279/GDĐT-CTT ngày 30 tháng 01 năm 2020 và thông 

báo số 287/TB-GDĐT-CTTT ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tp. Hồ Chí Minh về việc tăng cƣờng phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra, trƣờng MN Thực hành thông báo đến Phụ 

huynh và CBVC triển khai một số biện pháp sau: 

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khẩn cấp (đính kèm quyết 

định). 

- Giáo viên, nhân viên trực cổng trƣờng hàng ngày theo bảng phân công để đón trẻ, 

quan sát, đo nhiệt độ của trẻ trƣớc khi vào lớp, kiểm tra biểu hiện của trẻ nhƣ ho, 

sốt, cảm… 

- Đối với trẻ có biểu hiện ho kèm sốt trên 38 độ nhà trƣờng đề nghị phụ huynh 

cho trẻ nghỉ học và chuyển ngay đến bệnh viện kiểm tra đồng thời báo cáo kết 

quả cho nhà trƣờng. Những trƣờng hợp này, khi trẻ nghỉ học nhà trƣờng đề 

nghị phụ huynh nộp giấy khám sức khỏe của bệnh viện hoặc giấy nhập  viện.  

- Giáo viên hƣớng dẫn trẻ đeo khẩu trang y tế đúng cách khi vào lớp. 

- Nhân viên y tế trƣờng học khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho trẻ phải sử dụng bao 

tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thƣờng xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm. 

Tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày từ giáo viên và kịp thời báo cáo cho 

phòng Giáo dục Quận 10 theo thông báo. Sổ theo dõi ca bệnh phải thực hiện và cập 

nhật thƣờng xuyên hàng ngày.  
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- Trong kế hoạch giảng dạy tuần 1 của tháng 2 năm 2020, giáo viên đƣa chủ đề  

“Dịch cúm Corona và cách phòng tránh” để dạy trẻ. 

- GV - NV phải thƣờng xuyên khử khuẩn đồ dùng cá nhân trẻ, dụng cụ ăn uống, 

đồ chơi trong lớp, ngoài sân và các phòng chức năng, giữ vệ sinh môi trƣờng 

sạch sẽ, khô thoáng; giữ ấm cơ thể trẻ, vệ sinh cá nhân, rửa tay thƣờng xuyên 

bằng xà phòng, súc họng bằng nƣớc sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm 

phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Trong thời gian cao điểm của 

dịch, khuyến cáo hạn chế cho trẻ ngồi học trong phòng máy lạnh, mở cửa sổ 

thông thoáng tất cả các lớp học và phòng chức năng.  

- Ban tuyên truyền tăng cƣờng tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho phụ huynh, 

giáo viên, nhân viên nhà trƣờng về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona. 

- Giáo viên các lớp rà soát, nắm danh sách trẻ và ngƣời thân trở về từ những nơi có 

vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm đƣờng hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; báo cáo kịp thời cho nhân viên y tế  trong 

ngày 3-2-2020.  Hàng ngày cần nắm nguyên nhân trẻ nghỉ học do bệnh. 

- Ban YTTH thƣờng xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế quận 10 và Trạm Y tế 

phƣờng 3 để nhận dung dịch khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh trƣờng, lớp hàng 

ngày.  

- Trong trƣờng hợp khẩn cấp về các trƣờng hợp trẻ nhiễm bệnh viêm đƣờng hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, phụ huynh và giáo viên 

cần báo ngay cho bà Nguyễn Thị Thu Lƣơng – Hiệu trƣởng nhà trƣờng qua email: 

luongnguyenthithu@ncehcm.edu.vn; điện thoại: 0909.221.666 

Đề nghị CBVC trƣờng MN Thực hành khẩn trƣơng triển khai thực hiện./. 
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