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 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1803/SYT-NV ngày 13/04/2021 của 

Sở Y tế về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với ngành Y tế tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông, 

hướng dẫn về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học. 

Chấp hành nghiêm túc những khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống bệnh 

tay chân miệng. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục Mầm non và Tiểu học: 

- Các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị 

trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện 

rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh. 

- Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy 

nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, 

trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và 

làm vệ sinh cho trẻ. 

- Vệ sinh ăn uống: Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn 

chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử 

dụng. 

- Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt: thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật 

dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu 

thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. 

- Theo dõi phát hiện sớm: Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe 

để kịp thời phát hiện, khám và điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh 

cho các trẻ khác. 
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- Khám, điều trị kịp thời khi phát bệnh: Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập 

trung cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện và đưa ngay đến 

các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời./. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên./. 

(Đính kèm công văn số 1803/SYT-NV ngày 13/04/2021 của Sở Y tế) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng GDMNTH; 

- Phòng GDTrH-TX; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Sở Y tế (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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