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V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 645/SGDĐT-VP ngày 17/4/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số 455/UBND-VP ngày 17/4/2020 của Ủy
ban Nhân dân huyện về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị
trường học trực thuộc khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp về các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan trong nhà
trường, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong đơn vị. Triển khai thường
xuyên công tác vệ sinh trường, lớp học để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 và tiếp
tục phối hợp với Trạm Y tế phun thuốc khử trùng và chủ động triển khai phương
án phòng chống dịch;
- Quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị chấp hành
nghiêm các quy định, biện pháp trong phòng chống dịch; hạn chế di chuyển đến
nơi công cộng, nơi tập trung đông người để đề phòng dịch bệnh lây lan và tiếp tục
thực hiện việc khai báo y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Thông tin và
Truyền thông;
- Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ học sinh trong
thời gian nghỉ học. Đặc biệt là hạn chế cho học sinh ra khỏi nhà (chỉ ra đường khi
thực sự cần thiết); quản lý và không cho con em mình đến những nơi công cộng
đông người; liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc
điện tử, hệ thống tin nhắn, zalo, facebook để trao đổi các nội dụng phối hợp quản
lý học sinh có hiệu quả trong thời gian nghỉ học.
- Các đơn vị không tổ chức hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, báo
cáo kịp thời, chính xác các tình huống liên quan đến phòng chống dịch Covid - 19
về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
công tác dạy học qua Internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác cho
học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với
tình hình của đơn vị; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giảng
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dạy, học tập theo hướng giảm tải và chuẩn bị tốt các điều kiện về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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