UBND HUYỆN PHÙ CÁT
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122 /PGDĐT

Phù Cát, ngày 15 tháng 02 năm 2020

V/v thông báo thời gian
cho học sinh nghỉ học để
ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.
Căn cứ Công văn số 769/UBND-VX, ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Bình
Định về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để ngan ngừa dịch bệnh Covid19;
Thực hiện Công văn số 233/SGDĐT-VP, ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Sở
GD&ĐT Bình Định về việc kéo dài thời gian cho học sinh, học viên nghỉ học.;
Phòng GD&ĐT đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện một số công
việc sau:
1. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh, Đoàn thanh niên
của xã, thị trấn thông báo để cho cha mẹ học sinh và học sinh THCS, TH, MG, MN,
các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục biết về thời gian nghỉ học từ ngày
17/02/2020 đến ngày 29/02/2020 nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid19.
2. Tuyên truyền nhắc nhở học sinh ôn tập, đọc sách, tự học tại nhà; tham gia
giao thông an toàn; phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trong th ời
gian nghỉ học. Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu
cầu cha mẹ học sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn bi ến c ủa d ịch
bệnh, cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại
chúng để quản lý, chăm sóc con em mình.
Phòng GD&ĐT rất mong sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của UBND các
xã, thị trấn về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
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