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V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng
dụng “An toàn Covid-19” trong trường học

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.

Thực hiện Công văn số 307/ SGDĐT-VP ngày 22/02/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid19” trong trường học;
Đến nay, các cơ sở giáo dục đã triển khai có hiệu quả việc truy vết và bảo
đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những
đơn vị đã triển khai thực hiện tốt vẫn còn có một số đơn vị triển khai chưa hiệu
quả ứng dụng “An toàn COVID-19”.
Theo kết quả thống kê trên hệ thống “An toàn Covid-19” quốc gia có địa
chỉ https://antoancovid.vn, số lượng trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sử
dụng hệ thống: 687/882 (77.7%) cơ sở giáo dục khai báo “An toàn”, 126/882
(14,2%) có sở giáo dục khai báo “Có rủi ro”, 27/882 (3.6%) cơ sở giáo dục khai
báo “Không an toàn”, 44/882 (4.9%) cơ sở giáo dục không nghiêm túc thực hiện
đăng nhập và khai báo thông tin trên App (chi tiết có danh sách thống kê đính
kèm).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện cài đặt, cập nhật đầy đủ và đúng thông tin
trên ứng dụng “An toàn Covid-19” trước 11h00 ngày 25/2/2020 theo hướng dẫn
gửi kèm. Chú ý: Các đơn vị chưa đánh giá: Trường Mầm non Bông Sen, Trường
TH&THCS Chư Glong. Các đơn vị đánh giá có rủi ro: Trường Mầm non 30/4.
Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, trường TH&THCS Lê Lợi.
2. Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời và đúng thông tin trên ứng dụng
“An toàn Covid-19” theo thời gian yêu cầu.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển khai thực
hiện./.
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