UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2115/SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 02tháng 8 năm 2022

V/v triển khai Kế hoạch phòng,
chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối
năm 2022 tại các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh
về phòng, chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình
Phước (Kế hoạch);
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch, cụ
thể như sau:
1. Công tác truyền thông
- Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, đa dạng hóa các hoạt động
truyền thông để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh
hiểu, hưởng ứng tích cực và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt
xuất huyết cho cá nhân và cộng đồng như: Thu dọn phế thải chứa đọng nước,
nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa
nước sinh hoạt, nằm màn, chống muỗi đốt.
- Truyền thông về dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết và hướng dẫn khi mắc
bệnh không tự điều trị tại nhà, đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị
kịp thời.
- Tập trung các hoạt động truyền thông sâu rộng về các biện pháp phòng,
chống sốt xuất huyết cụ thể, đơn giản mà mỗi cá nhân có thể áp dụng bằng
nhiều hình thức như:
+ Giảm nguồn sinh sản của muỗi: Đậy nắp thật kín, thả cá vào các dụng cụ
chứa nước sinh hoạt, lật úp, thu dọn các ổ chứa, đọng nước không sử dụng, diệt
lăng quăng/bọ gậy.
+ Truyền thông nhận biết vòng đời, nơi sinh sản, trú đậu, hoạt động hút
máu của muỗi truyền bệnh.
+ Phòng tránh muỗi đốt: Nằm màn, sử dụng nhang muỗi, mặc áo dài tay
chống muỗi đốt….
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:
+ Không có lăng quăng, không có bệnh sốt xuất huyết!
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+ Diệt muỗi, diệt lăng quăng hằng tuần để phòng bệnh sốt xuất huyết!
+ Chính quyền - gia đình - cộng đồng chung tay phòng, chống bệnh sốt
xuất huyết!
+ Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm có thể gây chết người!
+ Đậy kín các dụng cụ chứa nước, lật úp các dụng cụ, phế thải không chứa
nước, không cho muỗi đẻ trứng để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết!
+ Hãy diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy để phòng bệnh sốt xuất huyết cho
bạn, cho con bạn và cho mọi người xung quanh!
+ Diệt lăng quăng/bọ gậy là cách đơn giản và hiệu quả nhất để phòng ngừa
bệnh sốt xuất huyết!
+ Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, phát hiện bệnh sốt xuất
huyết!
+ Chính quyền các địa phương hãy quan tâm, đầu tư nguồn lực cho công
tác phòng, chống sốt xuất huyết!
2. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt
muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục.
- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý dụng cụ chứa, đọng
nước diệt lăng quăng/bọ gậy, không để muỗi sinh sản ít nhất 1 lần/tháng.
- Tổ chức phun hóa chất, kết hợp với chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy tại
các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các cơ sở giáo dục có nội trú, bán trú.
3. Thực hiện việc phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương thường xuyên
kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các
trường học.
Trên đây là hướng dẫn các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, đề
nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

