UBND QUẬN BÌNH THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 1127/PGDĐT

Bình Thủy, ngày 16 tháng 12 năm 2020

V/v Tăng cường công tác phòng,
chống dịch COVID-19.

Kính gửi: Thủ trưởng các trường MN, TH, THCS.
Thực hiện Công văn số 3129/SGDĐT-CTTT ngày 04/12/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19;
Thực hiện Công văn số 4687/UBND-VX ngày 08/12/2020 của UBND quận
Bình Thủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19,
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy đề nghị các cơ sở giáo dục thực
hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học. Nhắc nhở phụ huynh đeo khẩu
trang khi đưa đón học sinh. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nếu không thật sự cần thiết. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.
2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường
học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà
phòng, . . . và các phương án đảm bảo sức khỏe cho trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên
và nhân viên trong trường. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy
định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần
thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý,
dạy và học. Thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, triển khai ứng dụng (App) “An toàn
COVID” theo yêu cầu tại Công văn số 1061/PGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020
về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân và thực hiện
cài đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện báo cáo
định kỳ theo quy định.
4. Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương để triển khai thực hiện hiệu
quả các biện pháp đảm bảo an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức
tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ
mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương và
thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường
học.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng

các cơ sở giáo dục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về việc
phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý./.
(Đính kèm Công văn số 5370/CV-BCĐ)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
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