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/SGDĐT-GDTrH

V/v thực hiện một số nội dung chuẩn bị
đón học sinh, học viên trở lại trường

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 380/SGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn
toàn tỉnh được nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19;
Để chuẩn bị cho việc đón học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trở
lại trường sau thời gian nghỉ học, Sở Giáo dục và Đào tạo để nghị các đơn vị khẩn trương
thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện việc vệ sinh trường lớp, phòng ở Ký túc xá (nếu có), lau
chùi bàn ghế, chùi rửa các đồ dùng dạy học, đồ chơi của học sinh, trẻ mầm non, học viên
bằng các dung dịch khử khuẩn hoàn thành trước khi các em học sinh trở lại trường học.
2. Yêu cầu tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên và học sinh thực
hiện nghiêm túc thông điệp 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trungKhai báo y tế” khi trở lại trường học. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo
khẩu trang khi đến trường.
3. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các cơ sở giáo dục thực hiện đo thân nhiệt, sát
khuẩn tay ở cổng trường hằng ngày. Phối hợp với chính quyền và cơ quan y tế địa phương
tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh, học viên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, không chủ
quan lơ là, không hoang mang trước dịch bệnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 của đơn vị mình./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị, thành phố (để p/hợp chỉ đạo);
- Ban giám đốc (để theo dõi);
- Sở Y tế (để p/hợp chỉ đạo);
- Các cơ sở giáo dục (để t/hiện);
- Lưu: VT, GDTrH.
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