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                       Kính gửi: 

     - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; 

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 05/5/2020, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 

1049/SYT-NVY về việc phối hợp thực hiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 

tại trường học. Theo nội dung Công văn, Sở Y tế yêu câu Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã, 

thành phố để hướng dẫn, hỗ trợ các trường học đóng trên địa bàn thực hiện vệ sinh, 

khử trùng trường, lớp; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đo thân nhiệt, 

rửa tay bằng nước sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh; tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà 

trường; giám sát, phát hiện các trường hợp học sinh mắc một trong các triệu chứng 

như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học phải tiến hành 

cách ly y tế theo quy định và báo ngay với Trung tâm Y tế trên địa bàn để tiến hành 

điều tra dịch tễ và có các bước xử trí thích hợp. 

Trong quá trình triển khai, có phát sinh tình huống, đó là một số em học sinh, 

trong thời gian được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, đã đi thăm bố, mẹ 

đang làm ăn, sinh sống tại Lào. Khi trở về nước, các em đã được cách ly tập trung 

đủ 14 ngày theo quy định, có xác nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung của 

cơ sở cách ly tập trung.  

Một số xã, thị trấn đã điện về Phòng Y tế hỏi: Đối với các trường hợp này, có 

phải tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nhà 14 ngày nữa hay không? 

Sau khi tham vấn ý kiến của Phòng Nghiệp vụ Y - cơ quan tham mưu và 

thường trực phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế, Phòng Y tế huyện trả lời như 

sau. 

1. Đối với các em học sinh đi thăm bố, mẹ từ Lào về nước , đã được thực 

hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày và có Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly 

tập trung theo quy định; khi về địa phương, các cháu không phải áp dụng biện pháp 

tự cách ly tại nhà 14 ngày nữa, các cháu được đi học trở lại. 



2. Tuy nhiên, đối với các trường hợp này, ngoài việc thực hiện các biện pháp 

vệ sinh phòng bệnh như đã hướng dẫn tại Công văn số 1049/SYT-NVY ngày 

05/5/2020 của Sở Y tế về việc phối hợp thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 tại trường học, thì các cháu phải tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày 

và cần áp dụng nghiêm các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và người xung 

quanh hơn các cháu khác. Cụ thể là: Phải đeo khẩu trang khi không ở trong lớp 

học, trên đường đi học và trở về nhà; thực hiện rửa tay bằng xà phòng hoặc nước 

sát khuẩn (hơn các cháu khác), hạn chế tiếp xúc với người xung quanh khi không 

thật cần thiết.  

3. Trường hợp khi các cháu khi đi học, nếu có biểu hiện mắc một trong các 

triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì nhà trường phải 

tiến hành cách ly y tế theo quy định và báo ngay với Trung tâm Y tế huyện để tiến 

hành điều tra dịch tễ và có các bước xử trí thích hợp. 

Phòng Y tế huyện trả lời để UBND các xã, thị trấn, Phòng Giáo dục & Đào 

tạo chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
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