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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Cửu, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Thực hiện văn bản số 884/SGDĐT-VP ngày 25/03/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới;
Trong bối cảnh công tác phòng, chống dịch bệnh đã bước sang giai đoạn mới
đòi hỏi quyết tâm, sự đoàn kết và trách nhiệm cao hơn với các giải pháp mạnh mẽ,
kiên quyết hơn của cả hệ thống chính trị; để góp phần ứng phó hiệu quả với dịch
bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, Phòng
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS khẩn trương
thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường vận động, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh,
phụ huynh thay đổi mạnh mẽ các thói quen và nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu
cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Tăng cường thực hiện giao dịch trực
tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, khi đi lại
bằng các phương tiện giao thông công cộng, ít đến những nơi công cộng, hạn chế tối
đa việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; vận động, khuyến
cáo thân nhân ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, việt kiều,...) hạn chế
tối đa việc về nước trong thời điểm hiện nay, nếu về nước cần thực hiện nghiêm các
quy định của Bộ Y tế về khai báo y tế và cách ly tập trung.
2. Các đơn vị trường học tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết;
khuyến khích các hình thức họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin vào
quản lý, điều hành, trao đổi, xử lý công việc; tích cực cải cách hành chính trong các
hoạt động của cơ quan, đơn vị.
3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh bằng
các kênh thông tin khác nhau, kể cả mạng xã hội để góp phần đảm bảo ổn định xã
hội, chú trọng thông tin, tuyên truyền về các kết quả tích cực, các mô hình hay, cách
làm tốt, các gương sáng trong việc chung tay cùng cộng đồng, xã hội và hệ thống
chính trị phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thông tin về các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh; tránh đưa các thông tin gây tâm lý bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối
với người mắc, nghi mắc bệnh dịc Covid-19.
4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, học sinh;
khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên
ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng (Cài
đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://bit.ly/2J87spD).
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5. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
phòng, chống Covid-9 trong trường học. Tập trung làm tốt công tác vệ sinh thường
xuyên đối với trường, lớp, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em, đảm bảo môi trường sạch
sẽ, thông thoáng, an toàn khi trẻ em và học sinh trở lại trường; chủ động phối hợp với
cơ quan y tế địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ và ngăn ngừa, phòng, chống hiệu
quả dịch Covid-19 trong thời gian học sinh, trẻ em đi học lại, không để dịch bệnh lây
lan trong trường học.
Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
trường MN, TH, THCS tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- CBCC Phòng GDĐT;
- Lưu VT, TH.
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