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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 2234/BYT-MT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v triển khai phòng chống
dịch COVID-19
trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 20/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19, nhằm cụ thể hoá các nội dung, biện pháp phòng chống
dịch trong các cơ sở giáo dục, Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia) đề
nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
1. Khẩn trương xây dựng hướng dẫn chi tiết cho tỉnh/thành phố về công tác
phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục dựa trên các hướng dẫn đã được ban hành
tại Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công
tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ký túc xá; Công văn số
1244/BYT-MT ngày 13/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp
bị sốt, ho, khó thở tại trường học; Công văn số 476/MT-VP ngày 01/03/2020 của Cục
Quản lý môi trường y tế về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch
COVID-19 trong trường học (gửi kèm theo Công văn này).
2. Trong văn bản hướng dẫn của Quý Bộ, đề nghị bổ sung thêm các nội dung,
cụ thể như sau:
- Yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trong các cơ sở
giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở
trường;
- Đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5m;
Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, từng bàn học có thể bố trí mỗi
học sinh ngồi một bàn hoặc hai học sinh ngồi một bàn hoặc ngồi so le... cho phù hợp,
đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong các hoạt động chung của học sinh, giáo viên;
- Bổ sung trách nhiệm của UBND tỉnh/thành phố trong việc cụ thể hoá các nội
dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
để phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm
tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở: Y tế, GD-ĐT, LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, MT.
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