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V/v khẩn trương cài đặt, sử dụng hệ
thống hỗ trợ phòng, chống dịch
“An toàn Covid-19”

KHẨN

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trực thuộc huyện.
Thực hiện công văn số 2275/SGDĐT-VP ngày 26/11/2020, 2370/SGDĐTVP ngày 04/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên hệ thông trực
tuyến. Công văn 2439/SGD ĐT-VP ngày 13/12/2020 về việc đôn đốc khẩn
trương cài đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch “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 huyện Phú Thiện
sử dụng hệ thống có tỷ lệ rất thấp.
Để hoàn thành việc cài đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch
“An toàn Covid-19” đảm bảo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Thiện, Phòng Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu các trường học khẩn trương thực hiện việc cài đặt, sử
dụng hệ thống “An toàn Covid-19”, cụ thể như sau:
- Các trường học thực hiện hoàn thành việc cài đặt, cập nhật đầy đủ và
đúng thông tin trên ứng dụng “An toàn Covid-19” trước 08h00 ngày 24/12/2020
theo hướng dẫn gửi kèm.
- Các trường MN-MG thực hiện cập nhật, khai báo đầy đủ và đúng thông
tin trên ứng dụng “An toàn Covid-19” kịp thời đúng theo thời gian và các nội
dung yêu cầu yêu cầu.
Ghi chú: Các trường MN quản lý các nhóm, lớp tư thục hướng dẫn và triển
khai các nhóm, lớp tư thục thực hiện. Nếu có thắc mắc liên hệ chuyện môn các
bậc học hoặc đồng chí Cương để triển khai thực hiện kịp thời.
Nhận được công văn này, yêu cầu hiệu trưởng các trường học khẩn
trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT;
- Chuyên môn các cấp học theo dõi, đôn đốc;
- Lưu: VT, TH.

Nguyễn Thị Hoa

