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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2020 

 

       

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-BNCĐ ngày 04/8/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 cho kỳ thi tốt  nghiệp THPT. 

Liên quan nội dung kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020, Sở y tế đã ban hành 

công văn số 1920/SYT-NVY ngày 04/8/2020 về việc hỗ trợ y tế làm nhiệm vụ 

CSSK Hội đồng thi và học sinh kỳ thi trung học phổ thông  năm 2020. 

Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-BNCĐ ngày 04/8/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Giám đốc Sở 

Y tế yêu cầu Giám đốc các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố khẩn trương 

triển khai một số nội dung sau: 

1 Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế phòng, chống dịch 

Covid 19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện, thị, thành phố. 

2. Bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và chỉ định các cơ sở y tế 

tham gia thực hiện công tác chuyên môn y tế gồm: 

- Phối hợp rà soát phân loại toàn bộ học sinh tham dự kỳ thi để có phương án 

xử lý phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phối hợp, hướng dẫn đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly y 

tế tạm thời tại các địa điểm thi. 

- Bố trí kíp trực y tế tại các địa điểm thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các 

trường hợp sốt, ho, khó thở. 

- Trong thời gian thi, phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh và xử lý kịp thời 

khi học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trong trường hợp các huyện, thị, thành 

phố có tổ chức thi cho học sinh có tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) thì đảm bảo tất cả 

những người tham gia tổ chức thi phải mặc trang phục bảo hộ theo quy định và triển 

khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi. 

3. Phối hợp truyền thông cho học sinh chủ động khai báo y tế, theo dõi tình 

hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông 

báo ngay Ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết. 
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4. Quá trình xây dựng kế hoạch, các đơn vị cần phối hợp với Phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thị, thành phố cho phù hợp theo từng địa phương để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020.   

5. Riêng đối với Trung tâm y tế thị xã Tân Châu, nội dung kế hoạch cần phối 

hợp với Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu để hỗ trợ chuyên môn khi có yêu cầu.  

Giám đốc Sở Y tế giao cho phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế giám sát, theo dõi, 

báo cáo và tham mưu cho Lãnh đạo Sở khi cần thiết. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn vướng mắc. (Bs Võ Văn Đường, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0903 000 

187). 

 Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Sở GD&ĐT AG (để phối hợp); 

- CDC An Giang (để theo dõi); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-05T10:32:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




