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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường THPT;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh;
- Trường phổ thông thực hành Sư phạm Tràng An, Đại học Hoa Lư.

Thực hiện Công văn số 1239/BGDĐT-GDTC ngày 04/4/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm
non, học sinh tại các cơ sở giáo dục; Công văn 214/UBND-VP6 ngày 7/4/2022
của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm
non, học sinh tại các cơ sở giáo dục; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh đã được kiểm soát hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị,
các trường học tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đơn vị, trường học
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động xây dựng kế
hoạch thích ứng, linh hoạt của đơn vị để đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động
giáo dục trong cơ sở giáo dục bảo đảm theo quy định.
2. Các cơ sở giáo dục mầm non
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương (theo thông báo
của ngành Y tế), các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đón trẻ mầm non đi học
trở lại từ ngày 12/4/2022;
- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách
nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ trong việc bảo đảm an
toàn phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ;
- Tổ chức vệ sinh môi trường, quang cảnh trường lớp, khử khuẩn trang
thiết bị, đồ dùng học tập, phòng học và các điều kiện cần thiết đảm bảo đón trẻ
đến trường được an toàn, chu đáo.
- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên giữ liên hệ với cha mẹ trẻ, phối hợp thực
hiện các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho trẻ tại nhà và khi đến
trường, lớp; giám sát, thông tin kịp thời những triệu chứng, biểu hiện trẻ mắc
Covid-19 để xử lý chăm sóc ban đầu và tư vấn, hỗ trợ điều trị cho trẻ;
- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn trường học,
chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
trong cơ sở giáo dục mầm non;
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- Hằng ngày, vệ sinh khử khuẩn khuôn viên trường, lớp, đồ dùng, đồ
chơi; chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh theo
quy định.
3. Tổ chức hoạt động giáo dục và phòng, chống dịch Covid-19, đảm
bảo an toàn tại các nhà trường
- Cập nhật thường xuyên kết quả đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế để triển
khai kế hoạch dạy học và phòng dịch Covid-19 hiệu quả;
- Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng các đơn vị, trường học quyết định
triển khai các hoạt động: chào cờ, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể ngoài giờ lên lớp,
thể dục thể thao - vận động giữa giờ, trải nghiệm... bảo đảm an toàn phòng dịch
đúng quy định;
- Chủ động xử lý khi có các trường hợp F0, F1 trong trường học một cách
phù hợp, theo hướng dẫn của ngành Y tế, tránh xử lý cực đoan, hạn chế tối đa lây
lan dịch bệnh trong nhà trường;
- Phối hợp với ngành Y tế trong triển khai tiêm chủng phòng Covid-19 bảo
đảm đủ liều, đúng đối tượng cho trẻ em, học sinh; thực hiện các biện pháp vệ
sinh phòng dịch, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu bảo đảm an
toàn, vệ sinh trường học trong tình hình mới tại nhà trường;
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai các hoạt động
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học;
- Phối hợp với các tổ chức ban, ngành, gia đình trẻ em, học sinh để nắm
bắt diễn biến tâm lý, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần do ảnh hưởng của dịch
Covid-19; đáp ứng tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ học sinh về thái độ, kỹ năng để
thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện; kịp thời ngăn chặn các vụ việc bạo
lực học đường, gây mất an toàn trường học.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học nghiêm túc thực
hiện các nội dung trên; cập nhật tổng hợp tình hình hàng ngày, báo cáo Sở Giáo
dục và Đào tạo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT-GDTX. N.
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