UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 839 /SGDĐT-GDTH
V/v triệu tập đại biểu tham gia tập huấn
trực tuyến về nước sạch và vệ sinh môi trường

Gia Lai, ngày 19 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ văn bản mời tham gia khảo sát, tập huấn trực tuyến về nước sạch, vệ sinh,
phòng chống nhiễm khuẩn trong trường học của UNICEF Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo
Gia Lai yêu cầu các đơn vị cử đại biểu tham gia tập huấn trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Mục đích: Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên các trường trong việc
quản lí, sử dụng các công trình nước sạch vệ sinh và cải thiện các biện pháp phòng chống
nhiễm khuẩn để phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Đây là hoạt động hỗ trợ các
trường học đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh và giáo viên trong trường.
2. Nội dung: Chương trình tập huấn bao gồm 6 nội dung: Quản lý nước an toàn; vệ
sinh cá nhân; vệ sinh, khử khuẩn môi trường; quản lý rác thải, chất thải; quản lý công trình
vệ sinh; quản lý trường học an toàn để phòng, chống dịch bệnh trong trường học (Có
Chương trình chi tiết đính kèm)
3. Thời gian: 1,5 ngày, từ 08g30 ngày 21/5/2020 đến 11g00 ngày 22/5/2020.
4. Hình thức: Học trực tuyến. Qua nền tảng zoom:
https://unicef.zoom.us/j/94223109242, Mật khẩu: 079763
5. Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông thuộc 5 tỉnh có hợp tác với UNICEF, trong và ngoài địa bàn dự án.
Mỗi đơn vị trường học: 01 cán bộ quản lí và 01 giáo viên cốt cán. Khuyến khích các
CBQL, GV có nhu cầu tham dự lớp tập huấn. Phiếu khảo sát đầu khóa học để học viên trả lời
trước khi lớp tập huấn bắt đầu tại địa chỉ https://forms.gle/Z7JritvRWY9UP4PWA.
Danh sách học viên của đơn vị tham dự lớp tập huấn (Họ và tên, đơn vị, số điện thoại, địa chỉ
email) và các vấn đề cần trao đổi, liên hệ chị Trần Thị Thu An, Chuyên gia tư vấn của UNICEF
về Nước sạch, vệ sinh. Số điện thoại: 0913088184, email: ttan@unicef.org để được hỗ trợ.
Yêu cầu các đơn vị thông báo cho các cơ sở giáo dục biết, nghiêm túc tham gia lớp tập
huấn nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTH.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NƯỚC SẠCH, VỆ SINH VÀ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
THỜI KHÓA BIỂU
Ngày/buổi

Ngày1
(21/5)
Sáng

Ngày1
(21/5)
Chiều

Ngày2
(22/5)
Sáng

Thờigian

Môđun

8.30- 8.45

Giớithiệu Chương trinh

9.00-9.45

Môđun số 1. Quản lý nước an toàn

10.00-10.45

Môđun số 2. Vệ sinh cá nhân

14.00-14.45

Môđun số 3. Vệ sinh, khửkhuẩnmôitrường

15.00-15.45

Môđun số 4. Quảnlýrácthải

8.30- 9.15

Môđun số 5. Quảnlýcông trình vệ sinh

9. 30-11.00

Môđun số 6. Quảnlýtrường học an toànđểphòng, chốngdịch
COVID-19

