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Số: 1100/SGDĐT-TCHC

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 5 năm 2022

V/v đảm bảo tiến độ tiêm chủng và
tăng cường phòng, chống dịch bệnh
tay chân miệng

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
Thực hiện Văn bản số 3601/UBND-VX3 ngày 25/5/2022 của UBND
tỉnh Lâm Đồng về việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng và tăng cường phòng,
chống dịch bệnh tay chân miệng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo
dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị trực thuộc, đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của dịch bệnh đối
với sức khỏe, đời sống, con người và xã hội. Nâng cao kiến thức và kỹ năng
thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh dịch khác như
Covid-19….Chủ động phối kết hợp với Y tế xã phường thực hiện tốt công tác
tổ chức phòng, chống dịch bệnh.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non:
Liên hệ với gia đình nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ, hướng dẫn phụ
huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại gia đình theo phương pháp khoa
học, bảo đảm chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý, giữ thói quen vệ sinh cá
nhân, nhắc trẻ thường xuyên vệ sinh theo quy trình đã được thực hành tại
trường để phòng dịch.
Tăng cường triển khai chuyên đề giáo dục vệ sinh: 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… 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 (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); sử dụng nước sạch trong
sinh hoạt hằng ngày; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không
cho trẻ dùng chung khăn, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi
chưa được khử trùng. Làm sạch đồ chơi, lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp
xúc hằng ngày như nền nhà, 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. Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ để kịp thời phát hiện, tổ chức
cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.

Kịp thời phát hiện và đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều
trị.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn phụ huynh, học sinh khai
báo y tế khi có triệu chứng của bệnh để được khám, điều trị và kịp thời cách
ly theo quy định của Bộ Y tế.
- Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục
về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và dịch Covid19 ở địa phương
3. Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện thành phố và các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND các
huyện, thành phố; Trung tâm Y tế tại địa phương tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích
của hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến
đội ngũ cán bộ, giáo viên; vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc
xin phòng Covid-19 để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin và tỷ lệ bao phủ cộng
đồng./.
(Gửi kèm Văn bản số 3601/UBND-VX3 ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng)./.
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