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V/v đảm bảo an toàn khi học sinh đến
trường học tập

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, diễn biến phát sinh tình huống
hàng ngày, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào
tạo, trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là các đơn
vị) khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại
trường học tập tại Công văn số 1875/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 và
tổ chức khai giảng năm học mới. Trong đó cần lưu ý:
- Ngay từ buổi học đầu tiên, bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên,
nhân viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học, làm việc; đeo khẩu trang
trong lớp học; đảm bảo nguyên tắc 5K.
- Bảo đảm 100 % học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai
báo y tế (ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và bằng giấy) trung thực theo quy
định. Xử lý nhanh, kịp thời thông tin khai báo y tế để có phương án xử lý khi
phát hiện đối tượng có nguy cơ, nghi ngờ nhiễm Covid-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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