UBND HUYỆN MANG YANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 191 /PGDĐT

Mang Yang, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường công tác

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

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

Thực hiện Công văn số 966/UBND-VP ngày 29/7/2020 của Ủy ban nhân
dân huyện về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống
dịch bệnh Covid – 19 tại cuộc họp ngày 27/7/2020;
Thực hiện Công văn số 968/UBND-TH ngày 30/7/2020 của Ủy ban
nhân dân huyện về việc thực hiện Thông báo Kết luận số: 83/TB-VP và Công
văn số 2495/VP-KGVX ngày 27/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học
trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung sau:
- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, của BCĐ quốc gia về phòng chống dịch Covid – 19; nội
dung Thông báo số: 235/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ;
chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống
dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Không được chủ quan, lơ là, thực hiện đầy
đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
- Khuyến cáo, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
đã đến/đi từ thành phố Đà Nẵng về Gia Lai (từ ngày 08/7/2020 đến nay) phải
thực hiện ngay khai báo y tế điện tử hoặc tại cơ sở y tế gần nhất và tự theo dõi
sức khỏe; đối với những người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly,
phong tỏa, hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét
nghiệm, cách ly và kịp thời áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp.
- Tuyên truyền trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh
quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian nghỉ hè, hạn chế cho học sinh ra khỏi
nhà đến những nơi tụ tập đông người.
- Phối hợp quản lý tốt sức khỏe cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và
học sinh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan
y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan
trong cộng đồng.
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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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