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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- TrT BDNVSP&GDTX tỉnh; TrT GDNN&GDTX cấp huyện;
- Các trường cao đẳng, trung cấp có hệ GDTX cấp THPT.
Thực hiện Công điện hỏa tốc số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 5210/BGDĐTGDTC ngày 02/12/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trong trường học; Công văn số 8168/UBND-VX1 ngày 03/12/2020 của
UBND tỉnh về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
và quản lý người nhập cảnh (Văn bản đính kèm); trước tình hình diễn biến thời tiết phức
tạp, mưa lạnh kéo dài, nhiều ngày có nền nhiệt độ thấp, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị
thực hiện nội dung sau:
1. Thủ trưởng các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo phổ biến nội dung và triển
khai thực hiện đầy đủ yêu cầu tại các văn bản nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
GD&ĐT, UBND tỉnh cũng như các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT ở đơn vị về việc
phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Tiếp tục truyền thông thực hiện tốt Thông điệp 5K
của Bộ Y tế, hình thành trong giáo viên, học sinh thói quen đeo khẩu trang, khử khuẩn
tay trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được chủ quan, thiếu ý
thức trong việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Hướng dẫn, đôn đốc giáo viên,
học sinh khai báo y tế điện tử NCOVI, cài đặt phần mềm truy vết BLUEZONE. Các cán
bộ, giáo viên khi đi công tác ra ngoài tỉnh để dự tập huấn, hội nghị,.. thì phải luôn có ý
thức, trách nhiệm cá nhân thực hiện các quy định phòng, chống dịch (khai báo y tế, đeo
khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, hạn chế đến nơi đông người,…).
2. Trước tình hình thời tiết mưa rét, nhiều ngày nền nhiệt độ thấp, các đơn vị thường
xuyên quan tâm phòng chống dịch bệnh mùa đông, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh và cha
mẹ học sinh việc học sinh đến trường phải được mặc đủ quần áo ấm, không được quy
định học sinh mặc đồng phục trong ngày mưa rét, tư vấn về chế độ dinh dưỡng để giúp
học sinh tăng sức đề kháng với các bệnh đường hô hấp về mùa đông. Chủ động điều
chỉnh giờ học, kế hoạch dạy học nếu trời rét đậm, rét hại.
3. Theo dõi sát tình hình, báo cáo về Sở GD&ĐT khi có tình huống dịch, bệnh xẩy
trong đơn vị ra qua bảng tính Google sheet Sở đã gửi cho các đơn vị.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- Các sở: Y tế, LĐ,TB&XH;;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- TTrCĐGDHT; các phòng thuộc Sở;
- Các TrT: NN-TH, TV-DH; GDKNS;
- Lưu: VT, CTTT.
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Sở gửi nội dung “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế, các đơn vị có thể in thành pano
để tuyên truyền

