
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
Về việc triển khai thực hiện các nội dung 
chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 

về phòng, chống dịch Covid-19

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS trong 
toàn huyện.

Trong những ngày qua, ở một số trường học trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 
nhiều ca dương tính, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao; thực hiện Công 
văn số 2341/SGDĐT-VP  ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND 
tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu 
trưởng các  trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-
19 tại đơn vị để có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh, xây dựng các phương án, kịch 
bản cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch Covid-19 trong trường học. 

2. Phối hợp với Trạm y tế ở tại địa phương xây dựng phương án tiêm chủng 
vắc xin cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi một cách cụ thể, chi tiết, để có thể triển 
khai ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, trong đó lưu 
ý việc lập danh sách phải đảm bảo bao quát tất cả học sinh đủ điều kiện tiêm, 
tránh bỏ sót đối tượng. 

3. Phối hợp với địa phương để cung cấp thông tin, rà soát cán bộ, giáo viên 
và học sinh đi về từ các tỉnh, thành phố và các địa phương trong tỉnh có số ca 
dương tính cao; chủ động giám sát các trường hợp có nguy cơ cao, có dấu hiệu 
nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp 
và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường. 

4. Tăng cường thông tin, truyền thông về công tác phòng chống dịch, nhất là 
việc thực hiện 5K; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất cơ quan 
có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do không tuân thủ các quy 
định để lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng. Tổ chức các hoạt động dạy học 
trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phải theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tại Công  văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt 
động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. 

5. Khi có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phải kịp thời báo cáo về 
Trạm Y tế tại địa phương và Phòng GDĐT để được theo dõi và chỉ đạo. 

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị 
triển khai  thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                     
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường học;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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