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V/v cho học sinh nghỉ học
để phòng chống dịch Covid- 19
Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 271/SGDĐT-VP, ngày 17/02/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo
dục thường xuyên của tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịchCovid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/02/2021.
Các đơn vị trường học căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị chủ động xây
dựng, triển khai kế hoạch dạy học qua internet phù hợp điều kiện của học sinh và nhà
trường, nhằm giúp học sinh nắm bắt kiến thức trong thời gian tạm dừng đến trường
theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 265/SGDĐT-VP ngày
08/02/2021;
Chỉ đạo các tổ/nhómchuyên môn rà soát, bổ sung nội dung, hình thức kiểm tra,
đánh giá thường xuyên học sinh; có phương án hướng dẫn học sinh học tập, hoàn
thành nhiệm vụ được giao và thu nhận kết quả học tập của học sinh theo kế hoạch;
phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học
sinh và tổ chức có hiệu quả công tác học tập của học sinh tại nhà.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị trường học phối hợp
với các tổ chức đoàn thể, phụ huynh học sinh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của
cấp trên, đồng thời nắm bắt tình hình về học sinh, không để xẩy ra tình trạng học sinh
tảo hôn, học sinh bỏ học sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch.
Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi
học sinh đi học trở lại như: phải thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, các khu
nội trú, khu bán trú,... phối hợp với ngành Y tế tổ chức phun tiêu độc, khử khuẩn
trường, lớp theo quy định; tăng cường trang thiết bị y tế, máy đo thân nhiệt, nước sát
khuẩn, xà phòng, bố trí nơi rửa tay với
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và tổ chức kiểm tra thân nhiệt.
Cập nhật thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có tiếp xúc gần
với người có liên quan đến bệnh nhân; những người từ huyện Ia Pa và thị xã A yun
Pa của nhà trường báo cáo về Phòng Giáo dục qua đồng chí Nguyễn Thị Hằng-

Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo để Phòng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo các
cấp. Thực hiện nghiêm về công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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