UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
Số: 2291

/SYT-NV

Bình Phước, ngày 03 tháng 06 năm 2021

V/v Phối hợp, hỗ trợ triển khai các
biện phòng, chống dịch Covid-19 đối
với các điểm thi tuyển sinh 10
năm học 2021-2022

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm y tế huyện Chơn Thành;
- Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài.

Sở Y tế nhận được Công văn hỏa tốc số 1684/SGDĐT – GDTrH ngày
03/6/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc Phối hợp, hỗ trợ triển khai các
biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học
2021-2022 (Có file văn bản gửi kèm).
1. Đối với điểm thi trường THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài là
điểm thi dự phòng dành cho các thí sinh là đối tượng F1 của dịch bệnh
Covid-19 (thí sinh F1) có nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT
chuyên Quang Trung, THPT chuyên Bình Long, PTDTNT THPT Bình
Phước, PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập, Sở Y tế giao Trung tâm kiểm
soát bệnh tật làm đầu mối, phối hợp Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài thực
hiện các nội dung sau:
- Khảo sát, tham mưu bố trí điểm cách ly tập trung tại thành phố Đồng
Xoài dành cho đối tượng thí sinh F1.
- Hỗ trợ xe để đưa đi và đón các thí sinh F1 từ điểm cách ly đến địa
điểm thi (THCS Tân Bình, thành phố Đồng Xoài).
- Thực hiện phun khử khuẩn tại địa điểm thi, hoàn thành trước 17 giờ 00
phút ngày 05/6/2021.
- Hỗ trợ 40 bộ quần áo bảo hộ dành cho cán bộ coi thi.
- Hỗ trợ các dung dịch sát khuẩn để xử lý bên ngoài bao bì đựng các bài
thi của thí sinh và lau chùi bàn ghế, phòng thi sau mỗi buổi thi.
- Bố trí nhân viên y tế trực tại điểm thi để theo dõi và xử lý các tình

huống liên quan đến sức khỏe của thí sinh.
2. Sở Y tế giao Trung tâm y tế huyện Chơn thành thực hiện phun khử
khuẩn tại điểm thi trường THCS Minh Hưng, huyện Chơn Thành là điểm thi
dành cho các thí sinh ngoài tỉnh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh vào các trường
trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hoàn thành trước 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2021.
Bố trí nhân viên y tế trực tại điểm thi để theo dõi và xử lý các tình huống liên
quan đến sức khỏe của thí sinh.
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