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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện hoạt động
giáo dục thích ứng an toàn trong
phòng, ch ng dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn s 2507/SGDĐT-VP ngày 01/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện hoạt động giáo dục thích
ứng an toàn trong phòng, ch ng dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề
nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung như sau:
1. Các trường tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy và học trực tuyến theo
các văn bản chỉ đạo của PhòngGiáo dục và Đào tạo cho đến khi có thông báo mới.
2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh và phụ huynh học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt, sử dụng
ứng dụng Bluezone/PC-Covid để được cấp Thẻ Covid tự động (gồm Thẻ xanh
Covid, Thẻ vàng Covid) để phục vụ cho cá nhân di chuyển trong phạm vi địa bàn
cấp tỉnh (liên huyện).
3. Tại đơn vị trường học
Phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng ch ng dịch theo Hướng dẫn của
Bộ Y tế tại Công văn s 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021; trong đó, thực hiện
nghiêm, thường xuyên việc xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó, đánh giá nguy
cơ mức độ lây nhiễm trong phòng ch ng dịch, xây dựng kế hoạch tầm soát xét
nghiệm cộng đồng kiểm soát nguồn lây phòng, ch ng dịch Covid-19 theo hướng
dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Công văn s 8692/BGĐ ngày 07/9/2021.
Khuyến khích tạo mã QR địa điểm; khuyến khích áp dụng giải pháp Thẻ
Covid; b trí nhân viên quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh đ i với khách đến liên
hệ công tác; trường hợp không có điện thoại thông minh thì kiểm tra trực tiếp các
loại giấy tờ theo quy định tại điểm d, mục 2.4 của Hướng dẫn s 9697/HD-BCĐ
ngày 30/9/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương
triển khai thực hiện; nếu khó khăn vướng mắc phải kịp thời trao đổi để xử lý theo
thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định./.
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(Đính kèm Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh và Hướng dẫn số 9697/HD-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban Chỉ đạo
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa).
(VBĐT)
- Như trên;
- Lưu: VT, Nguyên.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nguyên Lập
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