
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày      tháng 3 năm 2022
V/v thực hiện các biện pháp y tế đối với

người tiếp xúc gần (F1).

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các cơ sở GDTX trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện văn bản số 1387-TB/TU ngày 29/3/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về

việc Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về một số nội dung công tác

phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ văn bản số 595/SYT-NVY ngày 29/3/2022 của

Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế đối với người

tiếp xúc gần (F1); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học thuộc diện F1 được

phép đi làm, đi học trực tiếp nhưng phải chấp hành nghiêm ngặt các biện pháp y tế

sau: 

- Đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, không tiếp xúc gần với người khác,

không dùng chung vật dụng trong sinh hoạt, làm việc, học tập. 

- Tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0;

tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 (kể từ ngày tiếp xúc gần với F0)

hoặc khi có triệu chứng của bệnh (sốt và ho); hoặc có ít nhất 03 trong số các triệu

chứng sau: (1) sốt, ho; (2) đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; (3) đau, nhức đầu; (4) đau

họng; (5) chảy nước mũi, nghẹt mũi; (6) giảm hoặc mất khứu giác; (7) giảm hoặc mất

vị giác; (8) buồn nôn, nôn; (9) tiêu chảy; (10) khó thở.

- Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 phải báo ngay

cho Thủ trưởng đơn vị và cơ sở y tế địa phương để xử trí kịp thời và được tư vấn,

chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo

quy định.

2. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ,

kịp tời các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống Covid-19 của Sở

GD&ĐT, Ban chỉ đạo/Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tại địa phương và

các cấp, ngành có thẩm quyền. Báo cáo số liệu, thông tin về công tác phòng, chống

Covid-19 của đơn vị về Sở GD&ĐT theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Như kính gửi (T/h);
- Các Sở: Y tế; TTTT; LĐTB&XH (P/h);
- UBND các huyện, Tx,Tp (P/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

- Các phòng trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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