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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số: 3234/SYT-YDQLHN 
V/v tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT  

 

Cần Thơ, ngày 05  tháng 8 năm 2020 

                     KHẨN 

 

                 Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 

- Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Trung tâm Y tế quận, huyện. 

 

 Căn cứ Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế 

về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT;  

Căn cứ Kế hoạch số 2822/KH-SYT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế 

về việc phục vụ y tế kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020; 

 Theo Kế hoạch số 1936/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 

 Sở Y tế yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện một số việc như sau: 

1. Phối hợp với các đơn vị của ngành giáo dục và đào tạo thực hiện Kế 

hoạch số 2822/KH-SYT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế về việc phục vụ y 

tế kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Các đơn vị phục vụ 

sơ cấp cứu đã phân công theo Kế hoạch của Sở Y tế, sẳn sàng và kịp thời thực hiện 

nhiệm vụ tại các điểm thi. 

 2. Giám đốc Trung tâm y tế quận/huyện:  

 - Phối hợp với các điểm thi rà soát, phân loại 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 thành phố. 

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

tế tạm thời tại các điểm thi. 

 - Phối hợp truyền thông cho học sinh, phụ huynh học sinh chủ động khai báo 

y tế, theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến điểm thi. Nếu có sốt, ho, khó thở thì 

thông báo ngay cho Ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được giải 

quyết. 

 - Cử cán bộ trực tiếp giám sát, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại điểm 

thi trên địa bàn (01 cán bộ/01 điểm thi) để thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Giám sát tại cổng trường việc thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát 

khuẩn và mang khẩu trang của cán bộ coi thi và thí sinh. 
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+ Giám sát, hướng dẫn giãn cách giữa các thí sinh trong phòng thi với 

khoảng cách tối thiểu 1m. 

3. Phối hợp với các điểm thi để hướng dẫn việc bố trí Phòng thi dự phòng 

cho các thí sinh có các triệu chứng sốt, ho,.... theo đề nghị của ngành giáo dục và 

đào tạo tại địa phương. Kịp thời báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 

để có giải pháp giám sát tình hình sức khỏe của thí sinh và cán bộ coi thi phù hợp 

với các quy định về phòng chống dịch. 

 * Trong trường hợp nếu có 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. 

4 Đề nghị Sở Giáo dục và Đạo tạo chỉ đạo các điểm thi tuân thủ các quy 

định phỏng, chống dịch Covid-19 theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho cán 

bộ y tế đến hỗ trợ và làm nhiệm vụ. 

Nhận được Công văn, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, khó khăn 

vướng mắc liên hệ phòng Nghiệp vụ Y-Dược-QLHN Sở Y tế (CN Châu Hoàng 

Vũ, ĐT: 0292 3831884 hoặc 0919 342564)./. 

 Đính kèm: 

 -  Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về 

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

- Kế hoạch số 1936/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc Đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBDN thành phố (báo cáo) 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- BV Trường ĐHYD Cần Thơ; 

- Phòng Y tế quận, huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các bệnh viện ngoài công lập 
- Lưu: VT, KHTC, YDQLHNvu. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Tồn  
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