UBND HUYỆN HỮU LŨNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 136/PGDĐT-THCS

Hữu Lũng, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:

Các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS, PTDTNT

Thực hiện công văn số 226/UBND-VP ngày 23/3/2020 của UBND huyện
Hữu Lũng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
Phòng GDĐT yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:
Người ký: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
pgddthuulung@langson.
gov.vn
Cơ quan: Huyện Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 24.03.2020
09:56:59 +07:00

1. Các đơn vị hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc tập
trung đông người (gọi chung là cuộc họp). Nếu phải tổ chức các cuộc họp, cần khử
trùng phòng họp trước khi họp; các đại biểu dự họp phải đeo khẩu trang, cần được
sát trùng bàn tay trước khi vào họp, không được bắt tay trong cuộc họp.
2. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung
đông người; hạn chế tập trung đông người trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám
tang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện:
2.1. Các đơn vị thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có
tập trung đông người (tại các khu chợ, các cửa hàng, siêu thị, các cơ sở tín ngưỡng,
tôn giáo,...); các trường tăng cường công tác tuyên truyền vận động CB, GV, NV
và Nhân dân, các gia đình có lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức thì nên điều chỉnh thời
gian tổ chức vào sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã
ấn định thời gian mà không thể điều chỉnh được thì hướng dẫn gia đình thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, vận động tổ
chức trong phạm vi gia đình, hạn chế đông người, dùng hình thức báo hỷ thay cho
mời dự lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang rút ngắn thời gian không để dài ngày
và hạn chế tối đa quy mô; tuân thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch, bệnh
Covid-19.
2.2. Các trường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, đám tang của gia
đình, người thân đảm bảo hạn chế tập trung đông người, phù hợp với tình hình
phòng, chống dịch bệnh hiện nay.
Đề nghị Hiệu trưởng, CBQL, CTCĐ thực hiện nêu gương để GV, NV làm
theo./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- TP, các PTP;
- Lưu: VT, CM THCS.

Trần Kim Ánh
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