UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 197 /GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện nghiêm công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang;
- Chủ các cơ sở mầm non độc lập tư thục thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 528/SGDĐT-GDMN, ngày 04/5/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực
hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
tại các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban
Thường Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố, ngành Giáo dục và Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp. Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K"
của Bộ Y tế; không đến các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh; tuyệt đối
không ăn uống, la cà ở hàng quán trên vỉa hè, xung quanh khu vực trường học.
2. Tổ chức phổ biến nội dung kiến thức, kỹ năng nhận biết, cách xử trí tình
huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong nhà trường:
- Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét
nghiệm SARS-COV-2 dương tính (Ban hành kèm theo Quyết định số
5053/QĐBYT ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
- Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
(Ban hành theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT);
- Tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng chống dịch, bệnh Covid-19
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường học (Ban hành kèm
theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT);
- Tài liệu truyền thông hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành
cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số
3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);
3. Tiếp tục rà soát, truy vết triệt để, xác định rõ, chính xác các trường hợp là
F0, F1, F2... (Theo Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế) để
có biện pháp xử lý kịp thời. Thường xuyên khai báo y tế, cập nhật thông tin liên
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quan đến các ca bệnh và diễn biến của dịch bệnh để có phương án phòng chống
dịch kịp thời, hiệu quả.
4. Các trường tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến
đối với những học sinh do phải cách ly để phòng chống dịch Covid-19.
5. Báo cáo đột xuất kịp thời với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT những việc cấp
thiết, đột xuất cần xử lý ngay; báo cáo hàng ngày (trước 11h00) qua biểu Driver
theo quy định.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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