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V/v triển khai các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 104/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 01/2021 về việc
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phòng Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường MN, TH, THCS thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ giáo viên nhân viên
(CBGVNV), học sinh của đơn vị, trường học về tình hình dịch bệnh đầy đủ và chính
xác; thực hiện tốt các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; trường hợp liên quan
tới vùng dịch, bệnh nhân mắc Covid-19 phải thực hiện ngay việc khai báo y tế với
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, thị trấn để được hướng dẫn cách ly y tế theo quy
định. Kích hoạt cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên cập nhật ứng
dụng App “An toàn covid-19”.
2. Tại các trường học cần bảo đảm và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng
chống dịch Covid-19: khử khuẩn môi trường, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát
khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn), thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, phòng cách ly
y tế tạm thời. Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Huyện,
của xã, thị trấn. Chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó kịp thời để phòng chống
dịch bệnh Covid-19 khi xảy ra tại đơn vị trường học.
3. Các đơn vị trường học trên địa bàn dừng tổ chức các hoạt động văn hóa,
thể thao, dã ngoại, ngày hội, chào cờ, thể dục đông người. Từ 0 giờ ngày
29/01/2021 yêu cầu tất cả CBGVNV, HS nếu không vì lý do công vụ không được
di chuyển đến Hải Dương, Quảng Ninh. Trường hợp đặc biệt báo cáo với nhà
trường, khi về phải cách ly 14 ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
an toàn.
4. Các nhà trường rà soát, cập nhật thông tin CBGVNV, HS đã đi đến tỉnh
Hải Dương, Quảng Ninh kể từ ngày 15/01/2021 trở lại đây; đặc biệt là các trường
hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 (F1,F2) để phối hợp với địa phương
thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp.
5. Thực hiện cập nhật App “An toàn covid-19”, báo cáo về Phòng GD&ĐT
trước 16h00 hàng ngày theo địa chỉ (mamnon.pgdvietyen@bacgiang.edu.vn).

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
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