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Số: 147/SGDĐT-VP
V/v chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch COVID-19
khi trẻ em, học sinh, học viên trở lại
trường để học

Phú Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc; cơ sở giáo dục thường xuyên.
Nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi trẻ
em, học sinh và học viên trở lại trường để học; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc,
cơ sở giáo dục thường xuyên (các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục
thường xuyên; các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống) tổ chức
thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Công tác chuẩn bị từ ngày 22 đến ngày 28/02/2020
- Tổ chức vệ sinh trường, lớp học, bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng làm
việc, nhà vệ sinh; sắp xếp lại bếp ăn tập thể, căn tin hợp lý.
- Rà soát bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy
định, khuyến cáo của cơ quan y tế như có máy đo thân nhiệt, có đủ nơi rửa tay,
nước khử khuẩn, xà phòng rửa tay, khẩu trang, …;
- Thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt ứng phó với dịch COVID-19 theo
hướng dẫn tại Công văn số 117/SGDĐT-GDTrH ngày 08/02/2021 và Công văn
số 137/SGDĐT-GDMNTH ngày 19/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Phân công và xây dựng kế hoạch làm việc, trực phù hợp với tình hình
của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; không để đình trệ
công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp
luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo an toàn về
an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ; tuyệt đối không để tình trạng mất
cắp xảy ra;
- Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID-19” theo định kỳ (02
lần trên tuần, thứ Hai và thứ Sáu), nếu vướng mắc, liên hệ ngay với ông Trương
Văn Bi, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học qua email:
truongvanbi@phuyen.gov.vn hoặc SĐT: 091 965 3486 để được hướng dẫn.
2. Khi trẻ em, học sinh, học viên đi học lại
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”;
dừng các hoạt động: trải nghiệm, sinh hoạt tập thể. Tổ chức hoạt động chào cờ
đầu tuần trong lớp học. Đề cao cảnh giác và thực hiện nghiêm túc “Thông điệp
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5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y
tế.
- Tổ chức dạy và học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nắm chắc tình hình trẻ em, học sinh, học viên đi học trở lại, tìm hiểu
nguyên nhân các trường hợp bỏ học (nếu có); có biện pháp phối hợp, giúp đỡ
các em và báo cáo cho cơ quan quản lý. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở thì báo cáo cho phòng giáo dục và đào tạo; các đơn vị trực thuộc
thì báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ Email:
vanphong@phuyen.edu.vn (sau tiết học thứ 3, buổi học đầu tiên).
- Những cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa, đón học sinh bằng ôtô đều phải
tiến hành khử khuẩn mỗi ngày 2 lần, trước và sau khi đưa đón học sinh. Những
em tự đi học hoặc được bố mẹ đưa đón, gia đình phải thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
- Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh trường, lớp
theo đúng quy định. Nhà trường kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và
các vật dụng cần thiết khác, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế
hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên của các cơ sở giáo dục
trên địa bàn quản lý;
- Lãnh đạo nhà trường tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng
chống dịch COVID-19 của các lớp học;
- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi
học lại của các nhà trường và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hướng dẫn dạy
và học theo quy định.
Tùy theo tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản tiếp tục
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PC COVID 19 Bộ GDĐT;
- BCĐ PC COVID 19 cấp tỉnh;
- VP UBND tỉnh; Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị, Tp;
- GĐ và các PGĐ Sở GDĐT;
- Các P.CMNV Sở GDĐT;
- Đài PTTH tỉnh; Báo PY;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, (Vn).
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