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V/v thực hiện các biện pháp cấp bách
để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn số 230/SGDĐ-VP ngày 03/02/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch
Covid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, các hoạt động văn hóa tập trung
đông người; chỉ đạo, hướng dẫn đến viên chức, người lao động, học sinh có điện
thoại di động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động theo địa
chỉ: https://www.bluezone.gov.vn và thực hiện việc khai báo y tế thường xuyên
trên ứng dụng NCOVI hoặc trang thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn.
2. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, học sinh. Thực hiện nghiêm túc “Thông
điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo
y tế.
3. Phối họp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để thực hiện hiệu quả
các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức
tạp. Tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh; theo dõi, giám sát tình
hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển
khai thực hiện./.
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