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Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường có cấp Trung học phổ thông; 

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống 

dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định 

phòng, chống dịch để đảm bảo các hoạt động dạy và học trong năm học được an 

toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm bắt tình hình và phản ánh của 

người dân cho thấy, tình trạng học sinh chưa thực hiện nghiêm túc quy định 5K 

trong trường học, nhất là việc chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu 

trang toàn thời gian trong khi ở trường. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính 

mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành, nhất là 

trong thời điểm đối tượng trẻ em, học sinh chưa được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

các trường có cấp Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi 

chung là các đơn vị) trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội 

dung sau: 

1. Từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong từng cơ sở 

giáo dục phải nhận thức sâu sắc các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch 

trong tình hình mới để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học đạt hiệu quả, tiến độ 

năm học đã đề ra. 

2. Thiết lập, duy trì cơ chế phối hợp, kênh thông tin, liên lạc 2 chiều 

chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường trong công tác nắm bắt, theo dõi sức khỏe 

trẻ em mầm non, học sinh một cách thường xuyên, chủ động, có hệ thống; tuyệt 

đối không để trẻ em, học sinh tới lớp học, trường học khi có một trong các biểu 

hiện, triệu trứng nghi ngờ như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu 

giác và phải liên hệ với cơ sở Y tế để được tư vẫn, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời 

nhằm ngăn chặn, không để mầm bệnh xâm nhập vào trường học. 
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3. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để quy định 5K, nhất là thực 

hiện đeo khẩu trang toàn thời gian ở trường, thường xuyên rửa tay, sát 

khuẩn, hạn chế tiếp xúc đông người ngoài phạm vi lớp học để tránh xác suất lây 

nhiễm, dù rất nhỏ. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải thực hiện việc tuyên 

truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc bắt buộc đeo khẩu 

trang tại nơi công cộng, các khu vui chơi, giải trí, tại các sự kiện tập trung đông 

người trên các phương tiện giao thông công cộng… các trường hợp vi phạm sẽ 

bị xử phạt nghiêm. 

4. Yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ 

dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống 

dịch thuộc phạm vi quản lý, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch để duy trì môi trường trường học an toàn, hiệu quả. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 
- UBND các huyện (TX, TP); 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                         
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Châu Hoài Thu 

[ơ  
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