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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khẩn trương triển khai phòng,
chống dịch Covid- 19 trong tình hình
mới

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện;
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Xuân Lĩnh.
Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid -19, trong các
ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng
do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân
bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước
đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng

Thực hiện công văn số 166/UBND-TTYT ngày 28/01/2021 của UBND
huyện về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn
huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên,
học sinh nội dung của văn bản 166/UBND-TTYT ngày 28/01/2021 của UBND
huyện về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn
huyện. Hiệu trưởng các nhà trường phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách
nhiệm trước các cấp quản lý về hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của
đơn vị mình. Tăng cường công tác y tế trường học, đảm bảo vệ sinh môi trường và
các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tuyên truyền
hướng dẫn và yêu cầu giáo viên, học sinh duy trì nghiêm việc thực hiện Thông
điệp 5K của Bộ Y tế.
2. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang khi
tới trường và sinh hoạt, học tập tại trường. Bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn trước
cổng trường, trong lớp học, các khu vệ sinh theo quy định.
3. Thường xuyên cập nhật thông tin trên App “An toàn Covid-19” theo đúng
yêu cầu của Bộ (định kỳ 02 lần/01 tuần, đầu và cuối tuần). Yêu cầu tất cả các trường
học phải cài đặt App “ An toàn Covid-19” mà Bộ đã hướng dẫn, nếu gặp khó khăn
trong việc cài đặt đề nghị liên lạc với đầu mối phụ trách để được hướng dẫn cài
đặt..
4. Không tổ chức các hoạt động tập trung, các sân chơi trải nghiệm, hoạt động
tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài trường học. Không để phụ phụ
huynh, khách giao dịch vào trường khi không có nhu cầu và sự cho phép của bảo
vệ và Hiệu trưởng các đơn vị.
5. Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biễn của dịch bệnh qua các phương

tiện thông tin của báo, đài TW và địa phương; báo cáo tình hình dịch bệnh của đơn
vị qua trang tính Online mà Phòng đã gửi cho các đơn vị. Kịp thời nắm bắt các
trường hợp CBGV, phụ huynh, học sinh đi từ vùng dịch trở về, nhanh chóng báo
cáo với chính quyền, cơ sở y tế địa phương để thực hiện việc cách ly theo quy định
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên./
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- Trưởng phòng, các P. Trưởng phòng;
- Lưu: VT/GD-ĐT.

Võ Minh Thiện

