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V/v thực hiện nghiêm công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong trường học

Kính gửi:

Các đơn vị trường học thuộc thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân
thị xã về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học,
phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và
Đào tạo về công tác phòng, chống Covid-19 tại các văn bản: Công văn số
1297/UBND-KGVX ngày 11/9/2021, Công văn số 394/CV-BCĐ ngày
18/9/2021, Công văn số 418/CV-BCĐ ngày 26/9/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh; Công văn số 2041/SGDĐT-VP ngày 11/9/2021; Công văn số
2043/SGDĐT-VP ngày 12/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó cần
lưu ý:
a) Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Sử
dụng bình nước riêng, đeo khẩu trang suốt trong thời gian đến trường; quán triệt
học sinh khi có biểu hiện sốt, ho hoặc liên quan đến người về từ vùng dịch
chủ động không được đến trường; cha mẹ học sinh không đưa con đến
trường 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 trong trường học.
b) Chủ động hoặc phối hợp với UBND các xã, phường để đảm bảo các
điều kiện phòng, chống dịch trước và sau mỗi buổi học, thông báo cho phụ
huynh đón con theo đúng giờ đã quy định để tránh tụ tập đông người; tăng
cường các bảng áp phích, panô tuyên truyền trước cổng, sân trường và trong lớp
học để
c) Hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh việc sử dụng khẩu trang đúng
cách, sát khuẩn khi ở trường và về nhà; hướng dẫn các bài tập thể dục để nâng
cao sức đề kháng của giáo viên, học sinh.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
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