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Đại Từ, ngày 04 tháng 6 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các giải pháp
phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 1177/SGDĐT-CTTT ngày 04/6/2021 của Sở
GDĐT Thái Nguyên V/v cài đặt ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần,
phòng, chống Covid-19; Công văn số 946/UBND-VP ngày 04/6/2021 của UBND
huyện Đại Từ V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19.
Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
trong huyện thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:
1. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại
đơn vị. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
2. Xây dựng ngay phương án xử trí khi xảy ra tình huống tại đơn vị có
người nghi nhiễm Covid-19. Nộp 01 bản về Phòng GDĐT ngày 08/6/2021 theo
cấp học.
3. Thực hiện ngay việc khai báo mức độ nguy cơ của đơn vị mình vào bản
đồ an toàn Covid quốc gia trong trang antoancovid.vn
4. Tuyên truyền rộng rãi đến CB, GV, NV, HS, phụ huynh học sinh và
người thân trong gia đình hiểu được việc sử dụng công nghệ trong phòng, chống
Covid-19 sẽ giúp mỗi người tự bảo vệ bản thân, gia đình và đất nước trước diễn
biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và học sinh (có điện thoại thông minh) cài đặt, sử dụng các
ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, đặc biệt là ứng dụng Bluezone.
Đề nghị cán bộ, giáo viên và học sinh (biết ứng dụng CNTT và biết sử dụng điện
thoại thông minh), hướng dẫn người thân trong gia đình mình (những người có điện
thoại thông minh và chưa thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin) cài đặt, sử
dụng Bluezone. Đây là cách đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả nhằm phát hiện
những người nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, từ đó sẽ hạn chế sự lây lan
dịch bệnh.
Thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và
các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/.
Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong các
trường trên địa bàn báo cáo việc cài đặt, sử dụng và hướng dẫn người thân trong
gia đình mình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên Smart phone theo Google
biểu mẫu trước ngày 10/6/2021 (Google biểu mẫu PGD sẽ gửi tới các đơn vị sau).
Lưu ý: Theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế sẽ xử
phạt các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử

dụng ứng dụng theo quy định trên. Vì vậy các cơ sở giáo dục yêu cầu bắt buộc tất cả
những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải cài đặt, sử dụng và hướng dẫn
người thân trong gia đình mình cài đặt, sử dụng Bluezone trên Smart phone.
Phòng GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai
thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;

TRƯỞNG PHÒNG

- Các đ/c lãnh đạo PGDĐT;
- Các tổ chuyên môn PGDĐT;
- Lưu: VT, CTHS.

Nguyễn Ngọc Hưng

