CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:176/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v một số biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số
79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào
tạo, Công văn số 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; trước tình
hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, để
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm bảo đảm
an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục
và đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện một số nội
dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục và đào tạo, trong đó lưu ý các biện pháp:
a) Mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông
người khi không cần thiết, giữ khoảng cách nơi công cộng.
b) Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như:
máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,...; phải thường xuyên tổ chức vệ
sinh môi trường, tiêu độc, khử khuẩn trường, lớp theo quy định; phải bố trí nơi
rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và tổ chức kiểm tra thân nhiệt.
c) Những người từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về Gia Lai từ ngày
14/01/2021 đến nay phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe; đối với những
người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa, hoặc có biểu
hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm.
2. Rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho
trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ
quản lý giáo dục.
3. Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật App “An toàn Covid-19” quốc gia
tại địa chỉ https://antoancovid.vn.
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4. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp
phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán Tân Sửu.
5. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế địa phương theo dõi chặt chẽ sức
khỏe của trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và
cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp có biểu
hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời,
kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học; tăng cường kiểm tra việc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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