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(KHẨN)

Kính gửi: Các trường học trực thuộc UBND huyện
Ngày 04/5/2020 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thuận
Châu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại
đối với một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, nhận thấy
một số trường thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như:
Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường, lớp học, tổ chức đo thân nhiệt cho học
sinh khi đến trường; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo
khẩu trang,…Tuy nhiên, một số trường chưa thực tốt công tác phòng, chống
dịch như: Chưa vệ sinh sạch sẽ trường lớp học, một số ít lớp học chưa có nước
rửa tay sát khuẩn, chưa tổ chức cho học sinh đeo khẩu trang 100%. Để thực hiện
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phòng Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai, thực hiện linh hoạt các nội dung trong Công văn số
173/PGDĐT ngày 24/4/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về triển khai các
nhiệm vụ đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp
nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.
2. Hàng ngày thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp học, thực hiện
nghiêm việc rửa tay, sát khuẩn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học
sinh (trước cửa phòng Hội đồng và các lớp học phải có nước rửa tay, sát khuẩn;
khu vệ sinh phải có xà phòng rửa tay).
3. Yêu cầu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh phải
đeo khẩu trang khi đến trường và trên đường đến trường (những học sinh không
đeo khẩu trang yêu cầu các nhà trường tìm hiểu nguyên nhân, nếu học sinh cố
tình không đeo thì có biện pháp xử lý nghiêm. Trường hợp học sinh không có
điều kiện để mua được khẩu trang thì nhà trường phát động phong trào ủng hộ
khẩu trang cho các em, nếu quá mức huy động của nhà trường đề nghị các
trường tổng hợp báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/5/2020).

4. Khi phát hiện học sinh sốt, ho, khó thở nhà trường phối hợp với trạm Y tế
xã, thị trấn để theo dõi sức khoẻ cho các em. Tổ chức cách ly theo quy định đối với
trường hợp nghi nhiễm Covid-19.
5. Tìm hiểu nguyên nhân, lý do đối với những học sinh nghỉ học phối hợp
chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động các em đến trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
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