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V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN ngày 20/12/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ
chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện một số nội dung đối với giáo dục mầm non (GDMN) như sau:
1. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT về tổ chức hoạt động
dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế,
chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 theo Quyết định số 987/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo, cụ thể: Xác định đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện vệ sinh trường lớp, trang thiết bị, đồ dùng, đồ
chơi phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN,
bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo
nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch Covid-19 báo cáo các cấp quản lý
giáo dục để trẻ em trở lại trường học (khi được ban chỉ đạo phòng, chống Covid19 huyện, thị xã, thành phố quyết định cho trẻ đến trường), chủ động phối hợp Y
tế địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xử lý kịp
thời khi có trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ, người chăm sóc
trẻ (phụ huynh) là F0 bảo đảm theo quy định.
2. Chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện Chương trình theo các hướng dẫn
của Sở GDĐT1, đồng thời căn cứ các nội dung tại phụ lục kèm theo Công văn này,
triển khai kịp thời đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở GDMN
điều chỉnh kế hoạch, chuyển đổi trạng thái, phương án tổ chức các hoạt động ăn,
ngủ, vệ sinh, chơi, học theo chế độ sinh hoạt của trẻ em, phù hợp với diễn biến của
dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn; bảo đảm an toàn về công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong các cơ sở GDMN theo đúng quy định.
3. Chủ động phối hợp phụ huynh trẻ, cơ sở y tế, chính quyền xã, phường,
thị trấn trong việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi đón trẻ đến trường
và tăng cường truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường
và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục, phát triển toàn diện theo luật định và bảo đảm Quyền trẻ em; phối hợp chặt
1

Công văn số 315/SGDĐT-GDMN ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ
sung nội dung chỉ đạo đối với GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 637/SGDĐTGDMN ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ
mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

chẽ với gia đình trẻ em, y tế xã phường, thị trấn kịp thời nắm bắt, có phương án xử
lý khi có tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong
trường hợp trẻ em có biểu hiện mắc Covid-19.
4. Hướng dẫn các cơ sở GDMN, trước khi đưa trẻ đến trường, gia đình phải
có cam kết với nhà trường và có sự kiểm soát của nhà trường (Ban Giám hiệu, y tế
trường, giáo viên phụ trách) về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm an toàn cho trẻ em (tuyệt đối không
để trẻ em có biểu hiện các triệu chứng của dịch bệnh Covid-19 và nguy có cơ có
lây lan dịch bệnh Covid-19 (F1,F2…) đến trường).
5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm
các cơ sở GDMN an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài và
phức tạp.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Phòng GDMNTH,
Sở GDĐT (SĐT: 0269.3826.876)./.
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