UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 654/PGDĐT-YTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 04 tháng 10 năm 2018

V/v tăng cường giám sát phòng, chống
bệnh tay chân miệng

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.
Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố
trong cả nước; số trẻ em mắc bệnh phải nhập viện tăng cao. Dự báo trong thời gian tới
thời tiết mùa đông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh, dịch phát sinh, phát triển.
Trước tình hình trên, để chủ động trong việc phòng, chống bệnh tay chân miệng,
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh tay chân miệng
trên địa bàn; Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS
trong huyện thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1. Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh về
tình hình dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng, thực
hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở
sạch và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cho trẻ sạch, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.
2. Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã (thị trấn) triển khai mạnh mẽ các hoạt
động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Đặc biệt tại các trường Mầm non, yêu
cầu các trường phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện
cho người chăm sóc trẻ; các em học sinh thực hiện rửa tay bằng xà phòng; nhà trường
thực hiện vệ sinh đồ chơi và dụng cụ học tập bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa
thông thường 1 lần/ tuần.
3. Tăng cường các hoạt động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, kịp thời báo
cáo cho cơ sở y tế trên địa bàn và phòng GDĐT biết để có giải pháp xử lí.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- Lưu: VT, HSYT.
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