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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 13 tháng 3 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 297/UBND-YT, ngày 05/3/2021 của UBND huyện
Đại Từ về việc triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19;
Công văn số 382/SGDĐT-CTTT ngày 12/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch
Covid-19, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non,
Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
một số nội dung sau:
1. Tiếp tục rà soát, chủ động tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp
phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại các đơn vị trường học. Tăng cường
chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các
cấp, ngành và hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
2. Quản lý chặt chẽ học sinh trong các buổi học ở trường. Không tụ tập đông
người, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện yêu
cầu 5K, trong đó đặc biệt lưu ý việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.
3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại các đơn vị trường học, tiếp tục tuyên tuyền về nguy cơ dịch
bệnh, khuyến cáo cán bộ, giáo viên và học sinh đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ
là, thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong trường học để
có giải pháp khắc phục kịp thời; Tổ chức hoạt động ngoại khoá một cách phù hợp,
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
4. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trong đơn vị mình; chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp với các mức độ nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa
bàn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo xã (thị trấn), Ban chỉ đạo Phòng
GDĐT huyện khi có các dấu hiệu bất thường./.
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