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

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 925/SGDĐT-CTTT-PC ngày 14/5/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 26/ SYT- NVY ngày
11/5/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc triển khai cập nhập thông tin an toàn
phòng, chống dịch lên bản đồ COVID-19 quốc gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề
nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong toàn huyện thực hiện
tốt các nội dung cụ thể sau:
1. Các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong văn bản
chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GDĐT và Sở Y tế Thái Nguyên. Chủ động triển
khai các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo hướng
dẫn của ngành GDĐT, ngành y tế và chính quyền địa phương.
2. Thủ trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm yêu cầu cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; sử dụng mã QR Code cho cơ
quan, đơn vị mình tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn. Đồng thời kiểm soát người ra,
vào hằng ngày thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ
khai y tế, NCOVI, Bluezone. Tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về tình
hình dịch bệnh và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết các
trường hợp liên quan đến dịch bệnh trong cán bộ giáo viên, học sinh.
3. Căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị
trường học thực hiện rà soát, tự đánh giá các quy định về đảm bảo an toàn trong
phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cập nhật điểm tự đánh giá lên hệ thống
thông tin theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời đăng tải lên hệ
thống Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia. Phòng GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra,
giám sát việc triển khai và xử lý nghiêm các trường học trên địa bàn không đảm
bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
(Có Công văn số 26/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên và Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “An
toàn Covid-19” gửi kèm)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm
túc triển khai và thực hiện các nội dung trên./.
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