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V/v đảm bảo phòng chống dịch bệnh
Covid-19 khi học sinh, học viên trên
địa bàn tỉnh trở lại trường học

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên;
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre;
- Các Trung tâm, cơ sở hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, học viên trên
địa bàn tỉnh trở lại trường học từ ngày 22/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
trường học, cơ sở giáo dục thực hiện những nội dung sau:
1. Tập trung thực hiện vệ sinh, khử khuẩn lớp, bàn, ghế, các thiết bị dạy học, đồ chơi
trẻ em, bếp ăn, cầu thang, tay nắm khóa cửa,…; hoàn thành trước khi học sinh, học viên trở
lại trường;
2. Thực hiện việc đeo khẩu trang tại các trường học, cơ sở giáo dục; tổ chức đo thân
nhiệt; thường xuyên rửa tay, sát khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế,....và triển khai các
phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nhà
trường; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn trường học;
3.Tổ chức rà soát nắm thông tin và yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học
sinh, học viên thực hiện khai báo y tế theo quy định. Sau khi rà soát, đối với những cá nhân
có đến các địa điểm liên quan đến Covid-19 hoặc đã từng tiếp xúc với các trường hợp nghi
ngờ nhiễm Covid-19 hoặc các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì tạm thời cho nghỉ
học để theo dõi tại nhà. Các trường hợp nghi ngờ phải thông báo ngay với cơ quan y tế địa
phương để phối hợp theo dõi;
4. Tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải tuyên truyền, sinh hoạt
phổ biến cho học sinh, học viên về dịch bệnh Covid-19; tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự
kiện không thật sự cần thiết; đảm bảo công tác thông tin theo đúng qui định; thực hiện thông
điệp “5 K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) và các
biện pháp phòng bệnh ngay trong giờ học đầu tiên. Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo
dục phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị;
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5. Tiếp tục thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng (App) “An toàn
COVID” theo yêu cầu tại Công văn số 2709/SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT ngày
27/11/2020 về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID”;
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học;
6. Giao Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình và chịu trách nhiệm về
việc phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý; báo cáo kịp thời về Sở Giáo
dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email vanphong.sobentre@moet.gov.vn) theo qui
định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- BCĐ Phòng chống dịch Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đồng Khởi (để đưa tin);
- UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phó GĐ Sở GD&ĐT;
- Thành viên BCĐ Phòng chống dịch Sở GD&ĐT;
- Chuyển iOffice, đăng website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, vqk.
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