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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/PGDĐT-THCS
V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong trường học theo
thông báo 177/TB-UBND ngày 25/3/2020
của UBND tỉnh

Hữu Lũng, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS,THCS trong huyện.
Căn cứ công văn số 728/SGDĐT-VP ngày 26/3/2020 của Sở GDĐT Lạng
Sơn về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường
học theo Thông báo 177/TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh; Phòng Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội
dung cụ thể như 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: 27.03.2020
10:08:09 +07:00

1. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị cần tăng
cường trách nhiệm quản lý, sát sao, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tích cực tuyên truyền, sử dụng loa phát
thanh, giao cho giáo viên quán triệt ở các lớp các nội dung liên quan đến tình hình
dịch bệnh, quy trình phòng dịch khi học sinh trở lại trường.
Niêm yết quy định về việc ra vào trường, treo áp phích, poster, tranh ảnh
trực quan về phòng dịch Covid-19, bảng chữ nhắc nhở đeo khẩu trang, hướng dẫn
quy trình phòng dịch, quy trình rửa tay tại những vị trí dễ theo dõi (cổng trường,
bảng tin, cửa lớp học, phòng chờ, vị trí có bồn rửa tay…). Yêu cầu trang bị mỗi
lớp một lọ dung dịch rửa tay khô.
2. Trang bị các thiết bị vật tư phòng dịch thiết yếu tại đơn vị phục vụ cho
công tác phòng, chống dịch như: máy đo thân nhiệt; bồn rửa tay, xà phòng, dung
dịch sát khuẩn tay tại các phòng học và các khu vệ sinh. Giữ gìn vệ sinh lớp học
và các khu vệ sinh, bếp ăn và phòng ở tại trường nội trú, bán trú.
Rà soát vị trí các bàn để dung dịch sát khuẩn tay sao cho tiện lợi (bàn ở
cổng trường, gần cửa lớp); thường xuyên bổ sung đầy đủ, yêu cầu cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện. Kiểm tra kĩ việc vệ sinh trường
lớp sau mỗi buổi học theo hướng dẫn.
Lưu ý không sử dụng khăn lau tay chung, cốc uống nước chung (phụ huynh
học sinh hoặc nhà trường trang bị cho học sinh chai nước nhựa có dung tích vừa
phải có dán tên để học sinh dùng nước uống từ bình nước tại lớp hoặc mang theo
từ nhà đến lớp để uống).
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3. Quán triệt 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu
trang ở những nơi đông người, khi đến trường, trong lớp học, giờ ra chơi; khử
khuẩn tay trước khi vào nhà trường.
Những người ra vào trường đều phải được đo thân nhiệt (nơi có máy đo
thân nhiệt) và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để ghi lại nhật kí theo dõi. Hạn
chế cho học sinh tiếp xúc với người bên ngoài trường học.
Theo dõi hằng ngày tình hình sức khỏe của học sinh bằng sổ ghi nhật ký tại
từng lớp học; lập các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc thường xuyên giữa nhà
trường với phụ huynh học sinh và từng lớp học… Trong đó, rà soát kĩ thông tin
người nhà học sinh từ vùng dịch về hoặc có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm
bệnh để báo cáo cơ quan quản lý.
4. Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế (theo
văn bản số 699/SGDĐT-VP ngày 14/3/2020 của Sở GDĐT) trên điện thoại từ
ngày 26/3/2020 đến hết ngày 28/3/2020. Giáo viên cần liên lạc, hướng dẫn phụ
huynh học sinh chủ động khai báo y tế cá nhân và khai báo cho con em mình đúng
thời gian quy định.
Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ghi nhật ký tiếp xúc hàng
ngày của cá nhân; có kế hoạch ứng phó với tình huống phát sinh và diễn biến dịch
bệnh ở các cấp độ.
5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh tăng cường trách
nhiệm giữ gìn vệ sinh trường lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các
nhà trường. Đặc biệt phải làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi
sinh hoạt của học sinh trường PTDT nội trú, bán trú. Tham mưu với chính quyền
địa phương tạm dừng cung cấp các dịch vụ không cần thiết gần khu vực trường
học. Yêu cầu học sinh hạn chế ăn uống tại căng-tin hoặc các điểm bán gần cổng
trường, tự trang bị và sử dụng chai nước riêng khi đến lớp học.
6. Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, bố trí chỗ ngồi học sinh giãn
cách nhất trong điều kiện có thể, giảm bớt thời lượng giờ nghỉ giữa các tiết học.
Tăng cường hướng dẫn học sinh sử dụng các ứng dụng trực tuyến và theo
dõi các chương trình truyền hình phù hợp để học tập, ôn bài, giao bài cho học sinh
ôn tập; yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tạm dừng việc tổ chức
dạy thêm học thêm tại những địa điểm không bảo đảm cho công tác phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
7. Phòng GDĐT tiếp tục cấp phát dung dịch rửa tay khô cho các đơn vị
( thời gian nhận từ 8h00p đến 16h30 ngày 30/3/2020 có danh sách kèm theo),
đề nghị các trường cử người mang can đến nhận.
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Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện;
-TP, các PTP;
- Lưu: VT, CM THCS.
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Tô Văn Quyền
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