UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 262/SGD&ĐT-VP
V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tao các huyện, thành phố, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Giám đốc các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; trước tình hình
dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho nhà
giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GD&ĐT, Thủ trưởng
các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Tin học,
Ngoại ngữ, Kỹ năng sống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo với các nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn
bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
2. Theo lịch đã thông báo, ngày 17/02/2021 (tức ngày 06 tháng Giêng năm
Tân Sửu), học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh đi học bình thường; ngoài ra không
tổ chức các hoạt động tập trung tại các cơ sở giáo dục như: chào cơ, sinh hoạt tập
thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm,...cho đến khi có thông báo mới.
3. Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy
đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang. Tập trung huy động mọi
nguồn lực, tổng dọn vệ sinh, lau chùi, tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học,
đồ chơi cho trẻ. Tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống
dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách
– Không tập trung – Khai báo y tế). Không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin
không chính thống, chưa được kiểm chứng có liên quan đến dịch bệnh COVID-19.
4. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại các cơ sở giáo dục theo
Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng được

ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ trưởng
Bộ Y tế.
5. Ổn định ngay tình hình và duy trì nền nếp dạy và học sau thời gian nghỉ
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và kế
hoạch thời gian năm học. Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa
phương hỗ trợ, vận động học sinh đi học; giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học do
hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu,
vùng xa.
6. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh và học viên đi đến từ các vùng có dịch (theo thông báo
của Bộ Y tế), để có các biện pháp cách ly theo đúng hướng dẫn. Thực hiện nghiêm
túc việc khai báo y tế tại y tế địa phương và cài đặt phần mềm Bluezone trên điện
thoại thông thông minh để được hỗ trợ cảnh báo, phòng chống dịch.
7. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo về tinh hình nghỉ Tết Nguyên đán, tình
hình học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán và tình hình duy trì, ổn định nền
nếp dạy học của đơn vị trước 16 giờ 30 phút, ngày 17/02/2021 (qua địa chỉ Email
nội bộ của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo).
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBMTTQ tỉnh Nghệ An (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Bùi Đình Long, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thành, thị (để p/h chỉ đạo);
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT (để chỉ đạo);
- Lưu VT, YTTH-2021.
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