UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 477/PGDĐT-CTHS

Đại Từ, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 1337/UBND-YT ngày 26/7/2021 của UBND huyện
Đại Từ; để đảm bảo an toàn trường học, tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống
dịch COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường MN, TH, THCS,
TH&THCS trong huyện thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:
1. Hiệu trưởng các trường học quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh của đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh, của huyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, thông báo tới phụ huynh và học sinh
của nhà trường (qua kênh liên lạc của các lớp) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đại Từ theo nội dung Công văn số
1288/UBND-YT, ngày 20/7/2021 của UBND huyện Đại Từ áp dụng bổ sung từ ngày
24/7/2021.
3. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và tuyên truyền tới phụ
huynh học sinh không đi ra ngoài tỉnh, hạn chế tiếp xúc với người thường xuyên đi
xa hoặc mới đi xa trở về địa phương. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế;
tự theo dõi và giữ gìn sức khỏe, chủ động thông báo với cơ quan y tế địa phương, với
nhà trường nếu có dấu hiệu về sức khỏe (sốt, ho, khó thở...).
4. Các trường học thường xuyên cập nhật, rà soát các trường hợp cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh của đơn vị tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về, yêu
cầu khai báo y tế; đồng thời chủ động liên hệ với Trạm y tế địa phương, với Ban chỉ
đạo để nắm bắt tình hình.
5. Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác
phòng chống dịch tại đơn vị và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh về Phòng
GDĐT (qua Đ/c Đặng Ngọc Hoàng – SĐT:0366238689)
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các trường MN, TH,
THCS, TH&THCS trong huyện khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Các đ/c lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CTHS.
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