UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kông Chro, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Số: 59 /PGD&ĐT
V/v giám sát các công dân đi
từ các địa phương có dịch
Covid-19 về địa bàn huyện

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn số 400/ UBND-VHXH ngày 23/02/2021 của UBND
huyện Kông Chro về việc giám sát các công dân đi từ các địa phương có dịch Covid19 về địa bàn huyện;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Đơn vị trường học thực hiện khai báo y tế cho tất cả toàn bộ công chức, viên
chức, trẻ em và học sinh thuộc quyền quản lý đối với cở sở y tế gần nhất trước khi đi
học.
2. Hiệu trưởng chủ động liên hệ với cở sở y tế gần nhất để có cách khai báo
đảm bảo, đầy đủ thông tin.
3. Tiếp tục sử dụng các phần mềm NCOVI để khai báo y tế và Bluezone trên
điện thoại thông minh để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản
thân và gia đình.
4. Báo cáo qua Email: nguyenthihangkcr@gmail.com,chậm nhất 10h00 phút
ngày 01/3/2021. Nội dung: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không đi làm được.
STT

Họ và tên

Lý do

Ghi chú

5. Báo cáo qua Email: nguyenthihangkcr@gmail.com. Thời gian báo cáo 14h00
ngày đầu tiên đi học. Báo cáo theo các thông tin sau:
STT

Nội dung

Tổng
số

Đã khai báo
tờ khai y tế

Ứng dụng
Bluezone

Phần mềm
NCOVI

Cán bộ Quản lý
Giáo viên
Nhân viên
Học sinh
Báo cáo rõ lý do vì sao không đạt 100%
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT (B/cáo)
- UBND huyện (B/cáo);
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Chí Thanh

