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V/v áp dụng biện pháp hạn chế đi lại,
cách ly y tế và tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Thực hiện công văn số 317/UBND-YT ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng
biện pháp hạn chế đi lại và cách ly y tế, Công văn số 771 /UBND-VX1 Của
UBND Tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho
trẻ em, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện kịp thời các nội
dung sau:
- Phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên
truyền và yêu cầu CBGV, học sinh, phụ huynh có người thân đi từ các tỉnh,
thành phố về địa phương thực hiện khai báo y tế kịp thời, trung thực, chính xác
để được áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp; không để xảy ra trường hợp
trốn tránh, che dấu, khai báo không trung thực làm ảnh ảnh hưởng, gây nguy cơ
đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những trường hợp không thực hiện
đúng quy định sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.
- Thường xuyên cập nhật thông tin các vùng có dịch theo thông báo của
Bộ Y tế. Tuyên truyền trong CBGV, học sinh mở rộng đến phụ huynh việc hạn
chế đi lại, hạn chế tập trung đông người và áp dụng các biện pháp phòng dịch
cho bản thân và cộng đồng.
- Khuyến khích CBGV hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản được sản xuất
tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
- Để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội có Văn bản số 275/LĐTBXH-TE ngày 04/02/2021 về việc tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an
toàn cho trẻ em trong đại dịch (Văn bản gửi kèm Công văn này trên phần mềm
gửi nhận văn bản điện tử). Trong đó các nội dung hướng dẫn chi tiết cụ thể về
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ em, các hoạt động chăm sóc
dinh dưỡng phù hợp, hỗ trợ, phòng ngừa sang chấn tâm lý; phòng chống nguy
cơ bạo lực, xâm hại trẻ em, cùng các tài liệu, sản phẩm truyền thông, hướng dẫn
bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời điểm đại dịch Covid-19. Đề nghị các đơn vị
trường học nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, vận dụng các phương tiện truyền
thông kết nối với phụ huynh để hỗ trợ học sinh thuộc các độ tuổi, các cấp học
kịp thời thường xuyên. Đồng thời khuyến khích giáo viên, học sinh xây dựng
các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền, cổ vũ tinh thần phòng chống dịch
Covid-19 hiệu quả.

Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các nhà trường nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
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