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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều
kiện dịch bệnh COVID-19; Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong trường học; Công văn số 2572/SYT-NVY ngày 25/8/2021 của Sở Y tế về việc
triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; trước tình
hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, để tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 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. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, với cha mẹ học
sinh tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung cần triển khai
thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của
Trung ương, của tỉnh và của Ngành GDĐT. Triển khai công văn 989/STTTT–
KHTC ngày 6/9/2021 của Sở Thông tin truyền thông về việc Cung cấp tài liệu
tuyên truyền Thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường
giãn cách xã hội (kèm công văn)
2. Thủ trưởng đơn vị phân công cụ thể, kiểm tra việc triển khai thực hiện đầy
đủ, nghiêm túc nội dung 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 (Văn bản đính kèm) đến tất cả 100% học sinh của đơn
vị, phối hợp hiệu quả với Cha mẹ học sinh về các biện pháp cụ thể phòng, chống
dịch và chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường (bản tóm tắt gợi ý nội dung
trước khi học sinh đến trường, khi học sinh đến trường học tập, thực hiện 5 K).
3. Tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện Kịch bản phòng, chống dịch
COVID-19 của đơn vị theo thực tế tình hình diễn biến của dịch bệnh ở từng địa
phương, theo hướng dẫn tại Công văn số 2037/SGDĐT–CTTT ngày 13/7/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang (đính kèm Công văn 2572/SYT-NVY ngày
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25/8/2021 của Sở Y tế về việc triển khai hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19
tại cơ quan, đơn vị). Trong đó cần lưu ý đưa nội dung chuẩn bị tiêm ngừa vắc-xin
cho học sinh vào trong kịch bản.
4. Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch
hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân, trong đó,
thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm chính; Rà soát nguồn kinh phí chăm
sóc sức khỏe ban đầu để bổ sung các trang thiết bị y tế, xà phòng, nước sát khuẩn,
khẩu trang y tế….. để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức tổng
vệ sinh, sát khuẩn trường, lớp, bố trí thêm nơi rửa tay cho giáo viên và học sinh
nhằm bảm bảo số lượng và khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.
5. Có biện pháp quản lý hoạt động của căn tin, bếp ăn tập thể, khu nội trú,
bán trú…có tập trung đông người (quản lý nhân sự, nguồn gốc thực phẩm, hàng
hóa, khâu chế biến, bảo quản, lưu mẫu, các điều kiện đảm bảo...) đảm bảo đúng quy
định, tuyệt đối không nuôi gia súc, gia cầm trong khuôn viên nhà trường. Phối hợp
với ngành y tế, chính quyền địa phương định kỳ kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm, an toàn phòng, chống dịch tại các khu vực: trước cổng trường,
xung quanh và điểm kinh doanh thức ăn, nước uống, nơi đậu xe đưa, rước học
sinh…đảm bảo tốt các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.
6. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế, cha mẹ học
sinh…theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp đi, về từ các địa phương có ca mắc
bệnh tại cộng đồng (theo công bố của ngành y tế) báo ngay cho cơ quan y tế địa
phương và ngành giáo dục theo phân cấp quản lý để kịp thời xử lý theo quy định
hiện hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc khi
có hiện tượng bất thường, các đơn vị cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa
phương để kịp thời hướng dẫn, xử lý; đồng thời thực hiện báo cáo nhanh về Sở
GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng, ĐT: 02963.958.979) hoặc Phòng GDĐT (theo
phân cấp) để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC; Vụ GDCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Công an tỉnh (Phòng PA03);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm ĐTHL và TĐTDTT;
- 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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