
 1 

UBND TỈNH THANH HOÁ  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
Số: 150/SGDĐT-CTTT 

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Cô-ro-na gây ra 

trong trường học. 

              

             Thanh Hoá, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

 

 
         Kính gửi:  

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố dịch 

vi rút Corona là ‘‘tình trạng y tế khẩn cấp’’. 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số biện 

pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó 

trong trường học, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nôi dung tại Công văn số 134/SGDĐT-

CTTT ngày 30/01/2020 của Sở GDĐT về chủ động ứng phó, triển khai thực 

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

Corona gây ra và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút Corona gây ra. 

2. Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương, các cơ sở giáo 

dục phối hợp với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Trường hợp cần thiết, Trưởng phòng GDĐT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố và xin phép Sở GDĐT để quyết 

định cho học sinh nghỉ học tạm thời và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương 

trình giáo dục. 

3. Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và trẻ em nhà 

trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức 

khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ 

đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo 

khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).  

 4. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở địa phương về Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Phòng Chính trị tư tưởng, số 02 Hà Văn Mao, 

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 0915.871.181, email: 

huylq.cttt@thanhhoa.edu.vn   

HỎA TỐC 
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 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 
      

Nơi nhận: 

- Như trên (để t/h); 

- Bộ GDĐT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, tp; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở (để c/đ); 

- Lưu: VT, CTTT.                                    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Hoàng Văn Thi 
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