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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số                 /SYT-KHNVY 

Vv hướng dẫn tổng vệ sinh 

các trường học phòng chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do nCoV  

Đắk Lắk, ngày        tháng 02  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. 

      

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

(nCoV) gây ra; Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus corona (nCoV); Thông báo số 12/TB-VPUBND ngày 

03/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Thông báo kết luận của 

đồng chí H’Yim Kđoh Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc 

họp ngày 03/02/2020;  

Để chủ động trong công tác phòng chống; kịp thời phát hiện, không chế dịch 

bệnh lây lan trong các trường học; 

Sở Y tế đề nghị các Sở; Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố phối hợp 

chỉ đạo triển khai một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến khuyến cáo phòng chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do (nCoV), đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh và phụ huynh (tham khảo thông điệp truyền thông trên website của Trung 

tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương: http://t5g.org.vn; truy cập và 

cập nhật số liệu tình hình dịch bệnh nCoV tại website của Bộ Y tế 

(www.moh.gov.vn) hoặc Cục Y tế dự phòng (www.vncdc.gov.vn); 

2. Chỉ đạo tất cả các trường trên địa bàn thực hiện tổng vệ sinh sân trường, 

cổng trường, các khu vực xung quanh trường, hành lang, nhà vệ sinh, các lớp học, 

các phòng chức năng; vệ sinh tường hành lang, tường phòng học (chiều cao tối thiểu 

2m). Lau toàn bộ các thiết bị đồ dùng, bàn ghế học sinh, các cửa sổ, cửa ra vào, tay 

nắm cửa, cầu thang, sàn nhà,…. bằng Chloramin B hoặc các chất sát khuẩn thông 

thường khác ít nhất 1 lần/ngày; 

http://t5g.org.vn/
http://www.moh.gov.vn/
http://www.vncdc.gov.vn/
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3. Chủ động chuẩn bị đầy đủ dung dịch rửa tay, xà phòng, chỗ rửa tay và yêu 

cầu tất cả học sinh thường xuyên rửa tay sạch theo đúng hướng dẫn (trước khi vào 

lớp, trước ăn, sau khi đi vệ sinh…); 

4. Đối với các trường mẫu giáo, mầm non, các điểm giữ trẻ tập trung, phải 

thường xuyên lau chùi tất cả bề mặt trẻ tiếp xúc, đảm bảo mọi thứ phải sạch trước 

khi đón trẻ vào lớp; Các loại đồ chơi của trẻ phải ngâm rửa trong các dung dịch sát 

khuẩn trong 30 phút, sau đó rửa sạch lại và phơi khô; Đối với người chăm sóc trẻ 

phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy trình; hướng dẫn trẻ rửa tay 

sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

5. Khuyến cáo về việc sử dụng hóa chất khử khuẩn: 

- Hóa chất khử khuẩn để phun hoặc lau chùi trên bề mặt bàn, ghế học sinh tốt 

nhất là sử dụng bột Chloramin B 25% với nồng độ clo hoạt tính 0,5% (dùng 100 

gam Chloramin B 25% pha với 5 lít nước để phun, lau bề mặt); 

- Cần vệ sinh, lau chùi sạch sẽ các bề mặt trước khi phun, lau Hóa chất khử 

khuẩn; Sử dụng máy phun/bình phun sương (hoặc khăn ướt lau) phun lên bề mặt và 

để khô tự nhiên; 

- Đối với việc ngâm, rửa đồ chơi cho trẻ pha Chloramin B 25% với nồng độ 

clo hoạt tính 0,25% (dùng 100 gam Chloramin B 25% pha với 10 lít nước); 

- Đối với những nơi chưa có Chloramin B, có thể sử dụng xà phòng hoặc các 

dung dịch tẩy rửa, lau chùi khác có bán trên thị trường; 

6. Đối với những học sinh có sốt kèm những triệu chứng ho, khó thở nên cho 

các em nghỉ học, thông báo và tư vấn gia đình đưa học sinh đến các cơ sở y tế khám 

và điều trị; Nếu cần thông tin tư vấn trong phòng, chống nCoV, liên hệ số điện thoại 

đường dây nóng của ngành y tế: 0925107979 hoặc số điện thoại của Khoa Kiểm soát 

bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 0262.2460701 để được hỗ trợ. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế đối với việc vệ sinh tổng thể của các 

trường học. Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện/thị 

xã/thành phố chỉ đạo phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- Phòng Giáo dục huyện/thị xã/thành phố; 

- Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố; 

- Các đơn vị thực thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, KHNVY (02b, NT) 

   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
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