UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

2228/SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 29 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục
thường xuyên

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh;
- Các trung tâm ngoại ngữ tư thục;
- Các cơ sở giáo dục kỹ năng sống.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai
công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Trung tâm ngoại ngữ và tin học
tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ tư thục, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống (sau đây
gọi là trung tâm) thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Công văn số 2218/SGDĐT-VP
ngày 28/9/2021 của Sở GDĐT Gia Lai về việc chấn chỉnh công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.
2. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm ngoại ngữ
và tin học tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ tư thục, các cơ sở giáo dục kỹ năng
sống trên địa bàn thành phố Pleiku: Chỉ được tổ chức dạy học theo hình thức
trực tuyến. Phòng GDĐT thành phố Pleiku chỉ đạo các trung tâm học tập cộng
đồng trên địa bàn thực hiện các lớp học, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.
3. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên,
trung tâm ngoại ngữ tư thục, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn các
huyện, thị xã: Chủ động bám sát Bản đồ dịch tễ Covid-19 của địa phương hằng
ngày để triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch
Covid-19 cho giáo viên và học viên khi tham gia dạy, học tại trung tâm; kịp thời
chuyển trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến khi có tình huống về diễn
biến về dịch Covid-19 trên địa bàn. Phòng GDĐT các huyện, thị xã chỉ đạo các
trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thực hiện nghiêm các công tác phòng
dịch bệnh Covid-19, kịp thời chuyển trạng thái dạy học, bồi dưỡng khi có tình
huống về diễn biến về dịch Covid-19 trên địa bàn.
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4. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của
Sở GDĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó cần lưu ý:
a) Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19: Học viên
sử dụng bình nước uống riêng, đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến trung
tâm; các trung tâm quán triệt học viên nếu có biểu hiện sốt, ho hoặc liên quan
đến người về từ vùng dịch thì chủ động không đến trung tâm; các trung tâm
tuyên truyền, quán triệt cha mẹ học viên không đưa con đến trung tâm nếu con
bị sốt, ho, về từ vùng dịch hoặc gia đình có người cách ly tại nhà; không tổ chức
ăn, uống tại căng tin (nếu có căng tin) trong trung tâm.
b) Kịp thời phối hợp với ngành Y tế tầm soát lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 ngẫu nhiên tại các trung tâm.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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