ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
NHÀ XUẤT BẢN ĐHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Số: 09 /KH-NXB

KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP
DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA
Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-Ttg ngày 31 tháng 02 năm 2020 và chỉ thị số
06/CT-Ttg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ; Công điện số
43/CĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Thông
báo số 2921-TB/TU ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên;
Thông báo số 110/ĐHTN - CTHSSV ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc
Đại học Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
(nCoV) gây ra như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền trong cán bộ, viên chức và người lao động về nguyên
nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường ho hấp cấp
do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.
- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh thường xuyên như làm vệ
sinh môi trường, các phòng làm việc, phòng In, khuôn viên, nhà vệ sinh chung
trong trong đơn vị.
- Có kế hoạch, phương án cụ thể để chủ động khi có dịch, bệnh xảy ra tại
đơn vị.
2. Nội dung
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, viên chức và người lao
động về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm
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đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.
Tuyên truyền cho cán bộ, viên chức và người lao động hạn chế tập trung đến
những nơi đông người; cân nhắc việc dừng các kế hoạch tham gia các lễ hội, du
lịch… để tránh lây lan bệnh dịch cho bản thân, cộng đồng; khuyến khích mọi
người dùng khẩu trang y tế đúng cách, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay
thường xuyên bằng xà phòng…
- Các phòng, bộ phận theo dõi và quản lí tốt sức khỏe cán bộ và người lao
động. Trong quá trình làm việc phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, khi có hiện
tượng bất thường cần thông báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương xây dựng
chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh thường xuyên như vệ
sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn phòng làm việc, khu vực vệ sinh chung.
3. Nhiệm vụ triển khai
- Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với các đơn vị trong việc xây
dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch cúm do
virus corona (nCoV) gây ra.
- Chủ động triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cúm
cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn đơn vị.
- Tổ chức tổng vệ sinh các khu vực công cộng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật
chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ và quy
trình của Bộ Y tế hướng dẫn.
- Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh về tình hình phòng chống
dịch bệnh: Báo cáo ĐHTN và Bộ GDĐT các trường hợp nghi nhiễm và biện
pháp xử lý.
- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, tổ chức các Hội nghị, tập trung đông
người trong thời gian có dịch cúm corona.
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- Thông báo cho cán bộ đã trở về cơ quan từ các vùng dịch, có biện pháp
tự ngăn ngừa, phòng chống dịch.
- Thường xuyên cập nhật thông tin của Bộ Y tế, theo dõi các văn bản hướng
dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp để thực hiện công tác phòng chống dịch.
Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên yêu cầu cán bộ, viên chức và người
lao động nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- ĐHTN (để bc);
- Giám đốc (để bc);
- Các phòng chức năng (để t/h)
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
TS. Phạm Quốc Tuấn
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