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     Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai các tài liệu truyền 

thông về phòng, chống dịch COVID-

19 và công tác y tế trong trường học 

 

        Bình Phước, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

 Căn cứ Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và công tác y tế trường học; 

 Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động sau: 

 - Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 đến đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh theo các 

tài liệu, hướng dẫn tại Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020. Tuyệt đối 

không được chủ quan lơ là và thực hiện đeo khẩu trang khi đến nơi đông người như 

bến tàu, bến xe, nhà ga, sân bay… 

 - Tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và 

phụ huynh học sinh cài đặt các ứng dụng về phòng, chống COVID-19 như NCOVI, 

BLUZONE… Thực hiện việc cập nhật thông tin trên ứng dụng “An toàn COVID” 

đầy đủ và chính xác.  

 - Triển khai thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế quy định về 

công tác y tế học đường và tài liệu hướng dẫn về công tác y tế học đường tại Quyết 

định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020. 

 Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  (Đính kèm theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020). 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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