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Số: 314 /PGDĐT-YT
V/v triển khai các nội dung cấp bách để
phòng, chống dịch Covid-19

Phổ Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Thực hiện Công văn số 298-CV/TU ngày 21/5/2021 của Thị ủy Phổ Yên về
việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Thực hiện Công văn số 1016/SGDĐT-CTTT-PC ngày 22/5/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai các nội dung cấp bách
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Thực hiện Công văn số 757/UBND ngày 22/5/2021 của UBND thị xã Phổ
Yên về việc quyết liệt triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội
dung cụ thể như sau.
1. Các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu cán bộ giáo viên, học sinh của
đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 815/SGDĐT- CTTTPC ngày 28/4/2021 của Sở GDĐT; Công văn 246/PGDĐT-YT ngày 29/4/2021
của Phòng GDĐT về viêc về việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 888/SGDĐT-CTTT-PC ngày
08/5/2021 của Sở GDĐT; Công văn số 622/UBND-GDĐT của UBND thị xã Phổ
Yên về việc cho học sinh trên địa bàn thị xã Phổ Yên tạm dừng đến trường, học
trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19; 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 không được đi ra khỏi nơi cư trú, hạn chế tiếp xúc với
người thường xuyên đi xa hoặc mới đi xa trở về địa phương. Thực hiện nghiêm
biện pháp 5K của Bộ Y tế. Tự theo dõi và giữ gìn sức khỏe, chủ động thông báo
với cơ quan y tế địa phương, với nhà trường nếu có dấu hiệu về sức khỏe liên quan
đến dịch Covid-19 (sốt, ho, khó thở...).
3. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sử dụng phương
tiện cá nhân để đi di chuyển, đi lại khi cần thiết, hạn chế sử dụng các phương tiện
giao thông công cộng.
4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để theo dõi sát tình
hình dịch bệnh, nắm bắt kịp thời thông tin của ngành Y tế và của Ban Chỉ đạo cấp
trên về tình hình dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật, rà soát các trường hợp cán bộ
giáo viên, học sinh của đơn vị tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về, (đặc biệt các
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trường hợp liên quan đến người lao động Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Công
ty TNHH Luxshare_ICT và Công ty TNHH Cristal Martin Việt Nam) yêu cầu khai
báo y tế, lập danh sách CBGV và học sinh của đơn vị thuộc các đối tượng F1,F2
gửi về phòng GDĐT (đ.c Nguyễn Hữu Quảng), đồng thời chủ động liên hệ với y tế
địa phương để nắm bắt và báo kết quả xét nghiệm về Phòng GDĐT.
5. Thủ trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm trong công tác phòng
chống dịch tại đơn vị. Nếu tập thể, cá nhân nào không thực hiện nghiêm túc công
tác phòng, chống dịch, để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng, căn cứ theo mức
độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của cơ quan quản lý và pháp luật.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
triển khai thực hiện đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Ký bởi: Phòng Giáo dục và
Đào tạo
Cơ quan: Thị xã Phổ Yên,
Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 24-05-2021
10:37:49 +07:00

Nguyễn Thị Lượng

