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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 16

tháng 3 năm 2020

V/v chỉ đạo công tác phòng chống
dịch bệnh COVID-19 trong trường
học trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX.

Ngày 15/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo họp với Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Giám đốc các
Trung tâm GDNN-GDTX để phổ biến, quán triệt một số nội dung về công tác
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(COVID-19) gây ra như sau:
1. Cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn
tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến khi có thông báo mới; học sinh khối THPT,
GDTX cấp THPT tiếp tục đi học Chương trình chính khóa.
2. Chỉ đạo chung:
- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên điạ bàn tỉnh cần nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của
đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng tại văn bản
số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 và các chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trong tình hình mới;
- Truyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng
nội dung tại các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành; không like hoặc chia
sẻ, bình luận, nhắn tin những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không
chính xác về tình hình dịch bệnh;
- Từ ngày 16/3/2020 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công
cộng, nơi tập trung đông người; đặc biệt trong trường học tất cả mọi người khi vào
trường phải đeo khẩu trang;
- Rút kinh nghiệm liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đi học trở lại
của học sinh thời gian qua; kiên quyết không cho người lạ và phụ huynh học sinh
không có nhiệm vụ vào trường để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch (trường
hợp phụ huynh học sinh đến đón trẻ ở nhà trường phải bố trí khoảng cách, vị trí
phù hợp không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông);
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- Công tác xã hội hóa tiếp nhận, mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng
chống dịch bệnh trong các đơn vị giáo dục trên cơ sở tự nguyện của nhân dân, phụ
huynh học sinh, các nhà hảo tâm... yêu cầu các đơn vị cần thực hiện đúng quy định
về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ;
- Tổng hợp chính xác số liệu về tình hình học sinh hàng ngày, báo cáo kịp thời
về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;
- Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ là người nước ngoài (nếu có) cần phải tuân
thủ biện pháp, kiểm soát chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch và báo cáo đầy
đủ với các cấp chính quyền, Sở Y tế, Công an tỉnh để quản lý chỉ đạo kịp thời các
hoạt động của người nước ngoài;
- Tạm thời dừng các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đến khi có
thông báo mới.
3. Đối với các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX:
- Huy động các nguồn lực để trang bị đủ máy đo thân nhiệt đảm bảo mỗi lớp
01 máy (bao gồm cả số máy do Sở giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tài trợ khác
cung cấp), thời gian xong trước ngày 21/3/2020;
- Chủ động đề nghị UBND cấp huyện khẩn trương thành lập Tổ Y tế của
trường theo văn bản số 1622/UBND-VX1 ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh;
- Quản lý tốt giờ ra chơi của học sinh, không để các em tụ tập nhóm, không
dùng điện thoại trong giờ học và đưa lên mạng những thông tin không chính thống
của trường;
4. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện
các công việc trong thời gian học sinh tạm nghỉ như: Phân công lịch trực tối thiểu
50% số lượng cán bộ quản lý; số giáo viên, nhân viên, người lao động do Hiệu
trưởng quyết định số lượng phù hợp để thực hiện các công tác: Đảm bảo nền nếp giữ
gìn vệ sinh, phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi tình hình sức khỏe của học
sinh ở nhà (đảm bảo thông tin 2 chiều) nghiên cứu giao bài tập về nhà và tổ chức dạy
học trực tuyến;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục và đào tạo
nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công
tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nội dung trên./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

-UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h chỉ đạo);
- UBND các huyện/TP (p/h c/đạo);
- Lãnh đạo Sở;
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- Như trên;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT.VP.ĐVT. (4b)

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Vĩnh Phúc
16-03-2020 20:30:12 +07:00

Phạm Khương Duy
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