UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2331 /SGDĐT-CTTT
V/v thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của
UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch
bệnh trong tình hình mới; tuy nhiên, qua theo dõi và kiểm tra, còn nhiều đơn vị
triển khai chưa hiệu quả, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu sự phối hợp với cha mẹ
học sinh và ngành chức năng... dẫn đến việc còn nhiều trẻ em và học sinh chưa
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức
năng, như: chưa đeo khẩu trang từ nhà đến trường, còn tập trung đông người
trước cổng trường, chưa thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công
cộng ...
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 855/UBND-KGVX ngày
14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện nghiêm việc
đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch
bệnh Covid-19 hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, với những
nội dung cụ thể như sau:
1. Thường xuyên triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Công văn số
696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những
việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
2. Quản lý tốt, có hình thức nhắc nhở viên chức, giáo viên, nhân viên, học
sinh, học viên thực hiện vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập đảm bảo môi
trường thông thoáng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn,
đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi đông người.
3. Nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ
trường về đến nhà; lưu ý giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh,
hạn chế các hoạt động tập trung đông người trong và ngoài nhà trường; chuyển
hình thức sinh hoạt chào cờ đầu tuần tập trung tại sân trường sang tập trung tại
các lớp học.
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Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, Sở sẽ có hướng dẫn tiếp theo trong thời
gian tới. Các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp công văn này đến các cơ sở
giáo dục trực thuộc nếu không có hướng dẫn gì thêm và báo cáo về Sở GDĐT
(lưu ý: triển khai đến các đơn vị tư thục, các nhóm, trẻ độc lập của tư nhân).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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