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SỞ      D C                     
TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT  

HUYỆN CƯ J T 

 
Số: 173 /KH - DTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
        n    21    n  8 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

V/v tuyên truyền ngăn chặn bệnh Chikungunya và bảo đảm trật tự,  

an toàn giao thông trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

 

   

Căn cứu công văn số 830/S    -  BCXB ngày 18/8/2020 và Công văn số 

831/STTTT-TTBCXB ngày 18/8/25020 của Sở  hông tin và  ruyền thông về việc 

tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Chikungunya tại Campuchia lây lan 

vào địa bàn tỉnh  ắk  ông và tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19; 

 Căn cứ công văn số 1127/S D  -GDTXCTTT ngày 20/8/2020 V/v tuyên 

truyền ngăn chặn bệnh Chikungunya và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; 

Hiệu trưởng trường P D     HCS và  HP  huyện Cư Jút, chỉ đạo đến cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một số nội dung sau: 

1. Tập trung tuyên truyền về công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, cán 

bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường thường xuyên, liên tục các biện pháp, 

giải pháp nhằm kiểm soát, phòng chống dịch Covid –19 gắn với công tác đảm bảo 

trật tự ATGT; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng thực hiện 

nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đặc biệt là 

khuyến cáo của Bộ Y tế về những việc cần thực hiện đối với hành khách khi tham 

gia phương tiện giao thông công cộng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định của 

pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn trật tự ATGT.  

2. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các 

quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông, 

nội dung trọng tâm: k ôn  l i xe k i đã uốn  r ợu bia  k ôn  p ón  n an  v ợt 

ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn k i đi mô  ô  xe m    xe đạp điện và các biện pháp 

hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn m  …;k ôn  v ợ  đèn đỏ  đi đ n  p ần đ ờng, 

l n đ ờng; chú ý quan sát khi qua các nút giao thôn ;… 

3.  oàn thanh niên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền 

“ háng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường–tháng 9”; tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham 

gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 

học sinh. 

4. Chỉ đạo Nhân viên ý tế phối hợp với Ban chấp hành đoàn, giáo viên chủ 

nhiệm: Tuyên truyền, phổ biến nguy hiểm, lây lan nhanh chóng của dịch 

Chikungunya và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya cho cán bộ, 
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giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất là các em học sinh ở các khu vực giáp biên 

giới Camphuchia vì Dịch bệnh Chikungunya lây truyền từ người qua người thông 

qua muỗi Aedes và đã lây lan nhanh sang 12 tỉnh, thành phố tại Campuchia (có 3 

tỉnh giáp biên giới với Việt Nam: Tbong Khmum, Ta Keo, Kampot).  

5. Nhân viên y tế phối hợp với Ban chấp hành đoàn thanh niên tuyên truyền 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết: Các triệu chứng phổ biến của 

bệnh là sốt, đau khớp nghiêm trọng, đau cơ, nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát 

ban, các dấu hiệu lâm sàng của bệnh này giống như bệnh sốt xuất huyết và Zika để 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết và chủ động đến khám và điều trị tại các 

cơ sở y tế khi có các triệu chứng trên.  

6.  iao đồng chí Dung Phó hiệu trưởng chỉ đạo Tổ quản lý học sinh nội trú 

cùng giáo viên chủ nhiệm lớp Tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh và xử lý triẹ t 
để dụng cụ chứa nu ớc như: vệ sinh nơi ở sạch sẽ, thông thoáng, loại bỏ các dụng 

cụ chứa lăng quăng và sự phát triển của muỗi; đậy nắp hoặc úp dụng cụ đựng nước 

không cần thiết, để không tạo ra ổ sinh sản của muỗi.  

7.  iao nhân viên y tế và ban chấp hành đoàn, giáo viên chủ nhiệm: Tuyên 

truyền về dịch bệnh Chikungunya song song với triển khai tuyên truyền phòng, 

chống sốt xuất huyết. 

8.  gay sau khi học sinh tựu trường: Các đồng chí lãnh đạo, giáo viên chủ 

nhiệm và các tổ chức đoàn thể chủ động, tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19, phòng chống dịch dịch bệnh Chikungunya và dịch sốt 

xuất huyết đồng thời tuyên truyền thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông, kỹ năng tham gia giao thông và tháng an toàn giao thông tới học sinh. 

 ề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các biện 

pháp ngăn chặn bệnh Chikungunya và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GDTXCTTT, VP (để b/c); 

- CB, GV, NV và HS (để t/h); 

-  iêm yết bảng tin (để biết); 

- Wiside nhà trường; 

- Lưu H ,   ./. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Vương Xuân Trung 
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