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V/v tăng cường công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trong trường học 
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Văn Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2020 

    Kính gửi: 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện; 

- Trường Tiểu học và THCS Phụng Công; 

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trong huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Giang. 

 

Thực hiện Công văn số 2162/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 04/12/2020 của 

Sở GDĐT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

trường học; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Mầm non, các 

trường Tiểu học, các trường THCS, các nhóm, lớp độc lập tư thục và trung tâm 

GDNN-GDTX trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1.Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của các cấp, ngành 

Giáo dục và các đơn vị quản lý liên quan về công tác phòng, chống dịch. Tăng 

cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên 

ngoài. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để 

dịch xảy ra tại đơn vị mình quản lý do buông lỏng quản lý, không thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, yêu cầu của cơ 

quan quản lý cấp trên. 

2. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cha mẹ học sinh về đảm bảo vệ sinh 

trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh lây truyền do điều kiện 

vệ sinh không đảm bảo. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch 

cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học; hạn chế tổ 

chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết; tăng 

cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và tổ chức dạy, học. Thực 

hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế. Rà soát, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo cơ sở 

vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: hệ thống vòi 

nước rửa tay, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, giấy khô, dụng cụ 

chứa đựng rác thải…hợp lý cho công tác phòng, chống dịch. 

Triển khai in ấn phổ biến và sử dụng Bộ tài liệu truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành tại Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 trên tinh 

thần đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được nhận tài liệu, 



được; phổ biến, hướng dẫn sử dụng, áp dụng trong thực tế. Lựa chọn in ấn và sử 

dụng bộ tờ rơi, áp phích và tranh ảnh phục vụ công tác truyền thông phòng, 

chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm trong trường học phù hợp với đặc 

điểm của từng bậc học, cấp học. 

3. Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch trong trường 

học; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương triển khai mạnh 

mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng nguy cơ dịch bệnh đồng thời 

phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch 

bệnh. Huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia vệ sinh khuôn 

viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải xung quanh 

khuôn viên trường học. Lập kế hoạch thực hiện thường xuyên, định kỳ công tác 

vệ sinh, khử khuẩn trường học, lớp học. 

4. Thủ trưởng các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh nghiêm túc, quyết liệt triển khai, rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu 

cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch và công khai kết quả tự đánh giá trên hệ 

thống bản đồ chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 

2007/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 03/11/2020, Công văn số 2097/SGDĐT-

CTTT-GDCN ngày 25/11/2020 của Sở GDĐT hướng dẫn cài đặt và sử dụng 

ứng dụng “An toàn COVID-19”; Yêu cầu các cơ sở chưa đánh giá hoặc đơn vị 

có kết quả đánh giá với mức độ “Không an toàn” hoặc “Có rủi ro” xem xét lại 

độ chính xác của việc đánh giá, có giải pháp cải thiện tình trạng để đảm bảo 

thoát khỏi tình trạng “Không an toàn” hoặc “Có rủi ro”. 

Nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tiếp tục cài đặt 

và sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone. Tăng cường phối hợp với cơ quan y tế 

trong việc theo dõi, quản lý sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi 

ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương 

và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong 

trường học. 

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý 

và vận động thể lực phù hợp (hoạt động thể thao, thể dục giữa giờ,...) đề nâng 

cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà 

trường với gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ 

em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường (thực hành thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch 

trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sau khi kết thúc các hoạt động vận động; tuân 

thủ việc sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi; thay đổi 

các thói quen có nguy cơ dẫn đến mất vệ sinh, an toàn thực phẩm...). Các cơ sở 

giáo dục tổ chức ăn bán trú cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực 

phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình 

giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng 

thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi.  



6. Các cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức ăn 

bán trú phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường các hoạt động 

phòng, chống dịch, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trong 

tuần lễ cao điểm từ 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020; Đề nghị các cơ sở giáo 

dục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch đồng thời 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

dự kiến thành lập tổ kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối 

với các nhóm lớp độc lập tư thục, các nhà trường và trung tâm GDNN-GDTX. 

Yêu cầu các cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về Phòng GDĐT 

(bộ phận CTTT, địa chỉ emai: (do70.tam48@gmail.com) chậm nhất trước 15h00 

ngày 11/12/2020 để phòng Giáo dục tổng hợp, báo cáo theo quy định. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng Giáo dục (đ/c Tám, ĐT: 

0389213764) để được hỗ trợ, giải đáp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT phòng GD&ĐT; 

- Lưu:VT, CTTT 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 


