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PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Số: 507 /PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

V/v tăng cường đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 đối với
hoạt động dạy học trong
tình hình mới

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 2102/SGDĐT-GDPT ngày 22/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 đối với hoạt động dạy học trong tình hình mới, Phòng GD-ĐT hướng
dẫn các trường thực hiện một số nội dung nhưsau:
1. Phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học
sinh nội dung Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch "Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; triển khai thực hiện nghiêm túc
quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với từng cấp học
(ban hành kèm theo Văn bản số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ
GDĐT về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục); thường
xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời những giáo viên, học sinh, nhân viên
phục vụ có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác/khứu giác… người có yếu tố dịch
tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để phát hiện, xử lý kịp thời; tuyệt đối không
được lơ là, chủ quan, không để lây lan dịch bệnh trong nhà trường.
2. Bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới.
Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch
bệnh cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình
theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời (theo hướng dẫn tại Công
văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số
1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế); chủ động phối hợp với cơ sở y tế địa
phương để lên các phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh một
cách kịp thời và hiệu quả. Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang
thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch
bệnh diễn biến phức tạp.
3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Số: 126/KH-UBND, ngày 14/9/2021 của UBND
thành phố về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới, Công văn Số: 2471 /UBNDGDĐT của UBND thành phố, Công văn số 452/PGD, ngày 26/9/2021 của phòng
Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức dạy học cấp mầm non trong điều kiện phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 và phải đặc biệt lưu ý một số nội dung sau:
- Tổ chức đo thân nhiệt cho trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trước
khi vào lớp, các phòng làm việc, đảm bảo đúng quy định, linh hoạt, thuận lợi,
nhanh chóng nhằm không để tập trung đông người trước cổng trường.
- Các hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục trực tiếp trong nhà, trên
sân trường không được quá 100 người tham gia; người tham gia các hoạt động
phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành,
tuân thủ hướng dẫn 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên,

đảm bảo giãn cách.
- Các trường tiểu học tạm thời chưa tổ chức bán trú cho đến khi có hướng dẫn
mới
4. Các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá trường học an toàn phòng,
chống dịch bệnh và báo cáo kịp thời về Phòng GD – ĐT (Qua đ/c Đặng Thị Tuyết
Mai- Chuyên viên Phòng GD-ĐT).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề
nghị các đơn vị phản ánh về Phòng GDĐT để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- BCĐ PC COVID-19 TP;
- UBND TP (để báo cáo);
- Các Phòng: Y tế, Phòng LĐTB&XH (để p/h chỉ đạo);
- UBND các phường, xã (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT.
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