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     Kính gửi:   

     - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

     - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

     - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 

do lây nhiễm biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại một số 

tỉnh, thành trong toàn quốc; ngày 19/02/2021, Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế đã 

tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại một số trường học trên 

địa bàn tỉnh; căn cứ kết quả kiểm tra thực tế và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê 

Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế để nghị Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục (sau đây gọi là trường học) 

thực hiện nghiêm những nội dung sau: 

 1. Rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các 

trường học theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường học; khẩn trương chấn chỉnh và khắc phục 

những nội dung không đạt. 

 2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học. Thực hiện 

nghiêm túc “Thông điệp 5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tập trung - Khai báo y tế), đặc biệt là việc đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay/khử 

khuẩn tay thường xuyên. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu 

không thực sự cần thiết. 

 3. Đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường và dụng cụ y tế thiết yếu tại 

trường học như dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay; nước sạch, xà 

phòng rửa tay và khu vực rửa tay bằng nước sạch và xà phòng...; có phương án 

bảo đảm sức khỏe, phòng chống dịch Covidi-19 cho người học, nhà giáo, cán 

bộ quản lý và nhân viên trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh môi trường 

sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng phòng học, lớp học; vệ sinh, khử khuẩn trường, 
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lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời dung dịch sát khuẩn tay hoặc xà 

phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo 

các trường học triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước 

tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp 

có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học để 

báo cáo ngay với cơ quan y tế ở địa phương, đồng thời thực hiện theo hướng dẫn 

xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học theo Công văn 

số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Trung tâm KSBT; 

- Trung tâm y tế tuyến huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

  Nguyễn Lương Tâm 
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