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V/v khẩn trương thực hiện một số biện
pháp cấp bách để phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công điện số 16/CĐUBND ngày 16/7/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng,
chống dịch COVID-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARSCoV-2 tại huyện Krông Pa (sau đây gọi tắt là Công điện số 16/CĐ-UBND ngày
16/7/2021); Công văn số 2202/SYT-NVY ngày 16/7/2021 của Sở Y tế về việc
khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (sau
đây gọi tắt là Công văn số 2202/SYT-NVY).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố; trung tâm GDNN-GDTX các huyện; các đơn vị trực thuộc Sở;
Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống (gọi chung là các đơn vị) khẩn
trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tuyên
truyền, quán triệt đến toàn thể viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động
chấp hành nghiêm túc các qui định về phòng, chống dịch COVID-19 của UBND
tỉnh và của ngành Y tế, thực hiện khai báo y tế trung thực, kịp thời thông báo với
cơ quan chức năng khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc có yếu tố dịch tễ
liên quan đến trường hợp dương tính được thông báo tại Công điện số 16/CĐUBND ngày 16/7/2021.
Các đơn vị, cá nhân có liên quan có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp
dương tính được thông báo tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16/7/2021 chủ
động phối hợp với ngành Y tế để lập tổ chức truy vết, điều tra dịch tễ tại các
điểm trường và các giáo viên có tiếp xúc gần.
Dừng việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh; Tạm
dừng tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài cơ sở giáo dục tập trung
đông người; tăng cường tổ chức dạy học, ôn tập, bồi dưỡng trực tuyến từ ngày
17/7/2021 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát; Phải thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K; Thực hiện nghiêm quy định
cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 và tự theo
dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F3, F4.
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Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử
lý nghiêm đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm.
2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ
đạo các cơ sở giáo dục thuộc thầm quyền quản lý thực hiện nghiêm công tác
phòng, chống dịch COVID-19 tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16/7/2021.
3. Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Điểm thi Trường
Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo:
Khẩn trương tổng hợp toàn bộ số học sinh tại các phòng thi do trường hợp
F0 trực tiếp làm giám thi coi thi trong các buổi thi và số học sinh tham gia dự
thi. Cung cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện,
thị xã, thành phố để khoanh vùng dập dịch, tập trung truy vết F1, đồng thời xác
minh, điều tra dịch tễ các trường hợp F2 và triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định.
4. Trường THPT Hùng Vương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,
ngành Y tế và UBND thành phố Pleiku để đảm bảo các hoạt động chấm thi tại
trường trong thời gian khoanh vùng tạm thời.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
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- Sở Y tế (phối hợp);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
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- Đăng Website Sở;
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