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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước , ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn 1855/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Bình Định, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học
sinh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, Phòng Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện một số nội dung
sau:
1. Tất cả các đơn vị phải thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các giải pháp
nhằm đảm bảo mục tiêu: an toàn phòng dịch, kịp thời phát hiện, khoanh vùng,
tránh lây lan:
- Thực hiện giãn cách: lớp với lớp, giáo viên với giáo viên; bố trí chỗ ngồi
phù hợp: kê bàn ghế giãn tối đa trong phòng học để học sinh cách nhau ít nhất 01
mét; ra chơi theo lớp, đi về theo lớp; người nhà không vào trường đưa đón học
sinh; không tụ tập trước và xung quanh cổng trường;
- Đảm bảo trường sạch, lớp sạch, thông thoáng, đảm bảo đủ nước sạch, xà
phòng, sát khuẩn tay nhanh, thực hiện vệ sinh lớp học vào đầu và cuối buổi học.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát chặt chẽ
học sinh từ vùng dịch về; phát hiện kịp thời trường hợp nghi ngờ; nếu có dấu
hiệu bị bệnh thì kịp thời báo cáo cho cơ quan y tế gần nhất để xử lí.
3. Nhắc nhở toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh gương mẫu thực hiện
yêu cầu 5K, lưu ý các biện pháp cụ thể: không tụ tập đông người; rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng; đeo khẩu trang khi đến trường, đến lớp học và ở nơi công
cộng; tăng cường tự bảo vệ sức khỏe nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của
dịch, bệnh; đặc biệt là hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ, người từ
vùng dịch trở về.
4. Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh cùng chung tay với ngành Giáo
dục trong phòng, chống dịch Covid-19; phụ huynh có trách nhiệm trong việc giữ
an toàn cho con em mình, nhất là phụ huynh từ vùng dịch trở về địa phương.
5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kĩ Công văn 6666/BYTMT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19
tại cơ quan, đơn vị (có kèm theo) và thực hiện một cách nghiêm túc những
hướng dẫn tại Công văn trên.
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Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn này. Nếu để xảy ra tình trạng lây lan
dịch bệnh do thực hiện không nghiêm túc và đầy đủ các quy định nêu trên, hiệu
trưởng đơn vị bị xử lí kỉ luật theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gởi;
- Lưu: VT.
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