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Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2249/SGDĐT-VP ngày 02/11/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu
trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm
túc các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, giáo
viên, nhân viên và viên chức quản lý; trong đó cần lưu ý:
1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ
đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT, UBND huyện; tăng cường
kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đồng thời kiên trì thực hiện
nhiệm vụ năm học một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch
COVID-19.
2. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở viên chức, người lao động, học sinh
thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” và nguyên tắc “Sống chung với dịch COVID-19” để công tác
phòng, chống dịch trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại đơn vị mình;
cụ thể:
- Chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trang bắt buộc
trên đường đến trường, từ trường về nhà.
- Hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với người thân (trong gia đình) ở
thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các vùng có dịch trở về địa
phương đang trong thời gian tự cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, kể cả người đã
tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.
- Thực hiện nghiêm túc quy định: Học tập theo lớp, vui chơi theo lớp, ra
về theo lớp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, thuận tiện trong phối hợp với
ngành Y tế tiến hành cách ly và truy vết. Phòng học phải thường xuyên mở cửa
để thông thoáng.
Bên cạnh sự nỗ lực của các nhà trường, rất cần sự chung tay của cả cộng
đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh trong việc nêu cao ý thức, chấp hành
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhà trường thông báo cho
cha mẹ học sinh không tập trung trước cổng trường và hạn chế tiếp xúc, trò
chuyện trong lúc đợi đón con em mình.
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Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông
trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực
hiện thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng,
chống dịch COVID-19./
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Phòng Y tế huyện (để phối hợp);
- UBND các xã, thị trấn (để phối hợp);
- LĐ và CV các bộ phận Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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