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#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19

       
#DiaDiemNgayBanHanh

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

Thực hiện Công văn số 2459/SGDĐT-HSSV ngày 17/11/2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19;

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đã lây lan ngoài cộng đồng đang diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục, nhằm tăng cường các biện pháp 
phòng, chống Covid-19 trong các trường học; Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu 
trưởng các trường học khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm 
túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm thông điệp 
5K; thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để chung tay cùng với cộng đồng phòng, chống 
dịch. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn 289/PGDĐT-VP ngày 
08/11/2021 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện theo 
Hướng dẫn số 2361/HD-SGDĐT ngày 05/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 
quản lý hoạt động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Hiệu 
trưởng các trường nghiêm túc thực hiện việc quản lý học sinh tự cách ly theo lớp, 
mở sổ trực của lớp, của nhà trường để theo dõi; phân chia thời gian đến lớp và về 
nhà phù hợp để hạn chế tiếp xúc; quản lý giờ nghỉ giải lao của học sinh để hạn chế 
việc học sinh tiếp xúc với nhau. 

3. Các trường tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đội 
ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người thân nâng cao nhận thức, tự 
bảo vệ sức khỏe và đồng thuận trong phòng chống dịch; giải thích, cung cấp đầy 
đủ thông tin xác thực, nhất là người trong các khu vực cách ly, phong tỏa để tránh 
hoang mang, dao động hoặc chủ quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 
nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu trong dư 
luận. 

4. Tăng cường trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, nước sát 
khuẩn và hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể. Tổ 
chức trực nhật hàng ngày để làm vệ sinh phòng học, bàn ghế, lau chùi tay nắm 
cửa, tay vịn cầu thang, toa-lét, vòi nước và bồn rửa, nơi ăn, ở của học sinh; khuyến 
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khích học sinh tự trang bị bình, ly uống nước cá nhân; đeo khẩu trang bắt buộc từ 
nhà đến trường, từ trường về nhà và nơi công cộng. 

5. Các trường tăng cường phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn 
thể địa phương nắm bắt, giám sát, rà soát kịp thời phát hiện người trở về từ vùng 
dịch (nếu có) để thực hiện xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế theo quy định. 
Kịp thời báo cáo về Trạm y tế địa phương, Phòng GDĐT và UBND xã (thị trấn) 
những trường hợp nghi có liên quan đến dịch Covid-19 để được theo dõi, chỉ đạo; 
có biện pháp xử lý phù hợp. 

Nhận được công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị 
trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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