UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHỔ YÊN
Số:

387 /UBND-GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phổ Yên, ngày 15 tháng 03 năm 2022

V/v thông báo cho học sinh đi
học trực tiếp trở lại

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã, phường;
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Căn cứ Công văn số 1384/UBND-GDĐT ngày 30/8/2021 của UBND thị
xã Phổ Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/8/2021
của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Uỷ ban Nhân dân thị xã Phổ Yên thông báo cho học sinh tại các cơ sở giáo
dục đi học trực tiếp trở lại, với các nội dung cụ thể như sau.
1. Cho học sinh cấp Tiểu học, học sinh khối 6,7,8 trên địa bàn thị xã Phổ
Yên đi học trở lại kể từ ngày 21/03/2022. Đối với các trường mầm non, nhóm trẻ,
lớp mẫu giáo độc lập, cần căn cứ vào nguyện vọng và nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ
học sinh, tiến hành rà soát các điều kiện, nếu đảm bảo an toàn cho trẻ đi học thì
làm văn bản báo cáo UBND thị xã qua phòng GDĐT để chỉ đạo cho trẻ đi học
trực tiếp trở lại.
2. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 theo hệ thống văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch
Covid-19 các cấp, yêu cầu thực hiện một số quy định cụ thể như sau:
- Nâng cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với
cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh theo chỉ đạo của Bộ Y tế (đặc
biệt là biện pháp 5K).
- Tăng cường giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho học sinh như: rửa tay,
giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể, vệ sinh khi ăn, uống, biết ích lợi và ăn các
thực phẩm có lợi cho sức khỏe để phòng, chống dịch COVID-19; nhận biết và
phòng, tránh một số nguy cơ không an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.
3. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị,
công tác y tế trường học tốt nhất để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và
xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh khi xuất hiện trong nhà trường. Trong
đó quan tâm những nội dung sau:
- Tiến hành vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng làm
việc, các công trình phụ trợ.
- Kiểm tra rà soát hệ thống vòi nước, xà phòng rửa tay; dung dịch nước sát
khuẩn đảm bảo đủ phục vụ cho giáo viên và học sinh.
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- Chuẩn bị đủ số lượng máy đo thân nhiệt để kiểm soát thân nhiệt khi cần
thiết.
- Chuẩn bị phòng y tế, phòng cách ly đảm bảo có đủ thiết bị y tế cần thiết
theo quy định.
- Đối với các cơ sở giáo dục được địa phương sử dụng làm khu cách ly tập
trung, yêu cầu thủ trưởng đơn vị đề nghị các địa phương khẩn trương bàn giao lại
cơ sở vật chất, sửa chữa hư hại (nếu có) để đảm bảo sử dụng tốt, đồng thời tiến
hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường.
4. Đối với các trường TH, THCS có từ 400 học sinh trở lên trên 01 điểm
trường thực hiện chia ca theo khối, lớp để đảm bảo việc kiểm tra thân nhiệt, rửa
tay sát khuẩn khắc phục tình trạng tập trung đông người ở khu vực cổng trường và
trong sân trường, hạn chế học sinh giao lưu giữa các lớp, khối lớp trong các giờ ra
chơi đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung 5K.
5. Xây dựng kế hoạch, thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh đưa đón
con em theo khung giờ quy định để tránh tập trung đông người trước cổng trường
tại cùng một thời điểm.
6. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu
trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng các hoạt động
tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp, các hoạt động đông người không cần thiết.
Nhận được Công văn này, Uỷ ban Nhân dân thị xã Phổ Yên yêu cầu các
đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Thái Nguyên (báo cáo);
- Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên (báo cáo);
- Thường trực Thị uỷ (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, GDĐT.
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