UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 290/PGDĐT-CTHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 07 tháng 5 năm 2021

V/v thường xuyên cập nhật, rà soát các
trường hợp từ vùng dịch trở về và thực hiện
chế độ báo cáo công tác phòng chống dịch

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
trong toàn huyện.
Căn cứ Công văn số 1408/ SYT-NVY ngày 3/5/2021; Công văn số 1436/
SYT-NVY ngày 5/5/2021; Công văn số 1472/ SYT-NVY ngày 7/5/2021 của Sở Y
tế Thái Nguyên về việc tăng cường rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa
phương để phòng, chống dịch COVID-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn huyện thực
hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể sau:
1. Thường xuyên cập nhật, rà soát các trường hợp cán bộ giáo viên, học sinh
của đơn vị đi từ vùng dịch và tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về (các địa điểm
theo Công văn số 1408/ SYT-NVY ngày 5/5/2021; Công văn số 1472/ SYT-NVY
ngày 7/5/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên), yêu cầu khai báo lịch trình di chuyển,
tổng hợp gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 8h00’ hằng ngày để
tổng hợp báo cáo Sở GDĐT và Ban chỉ đạo huyện.
2. Đề nghị các đơn vị trường học trong toàn huyện thực hiện chế độ báo cáo
công tác phòng chống dịch hàng ngày về Phòng GDĐT trước 8h30’ hàng ngày (số
liệu được tính từ 08h00’ hôm trước đến 8h00’ ngày thực hiện báo cáo) để Phòng
GDĐT tổng hợp báo cáo Sở GDĐT; Các nội dung thông tin trong báo cáo hàng
ngày bao gồm: Các hoạt động phòng chống dịch gồm các hoạt động chung; Công
tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên các địa điểm có dịch để thực hiện khai báo
y tế và phòng chống dịch; Kết quả rà soát, cập nhật các trường hợp liên quan dịch
bệnh theo thông báo của Bộ Y tế; Các hoạt động khác...
3. Danh sách cán bộ giáo viên, học sinh đi từ vùng dịch trở về và báo cáo
hàng ngày của đơn vị gửi về Phòng GDĐT (qua đồng chí Chu Thị Lan; điện thoại:
0374222567, email: ctlan.phongdt@thainguyen.edu.vn) đồng thời gửi về Trạm Y tế
địa phương nơi nhà trường đóng trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện các
nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
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