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Phú Yên, ngày

V/v triển khai thực hiện Công điện khẩn
của Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp tục tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch
UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh tỉnh Phú Yên; Thông báo số 175/TBUBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Hữu Thế tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
Công văn số 710/STTTT-CNTT ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về
việc đẩy mạnh khai báo y tế toàn dân, cài đặt Bluezone, quét mã QR để quản lý thông
tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh
Covid-19;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã
và thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện nghiêm túc một
số nội dung sau:
1. Phổ biến trên hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị (trang thông tin điện tử,
email, zalo…) Công điện khẩn số 02/CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch
UBND và các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành Y tế, của địa phương và các đơn vị
có liên quan trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh cùng vận động
người thân thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương và của
tỉnh.
2. Rà soát, yêu cầu toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có
điện thoại thông minh cài đặt và luôn bật Bluezone; đồng thời vận động, hỗ trợ người
thân và gia đình cài đặt và sử dụng Bluezone để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần
với các ca bệnh khi cần. Đẩy mạnh thực hiện việc quét mã QR code và thực hiện đúng
quy định 5K đối với người ra vào cơ quan, đơn vị để quản lý thông tin, phục vụ cho
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhắc nhở cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên, học sinh cùng vận động người thân thực hiện quét mã QR code khi ra vào cơ
quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng.
3. Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập
trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú (nếu có) theo quy định của địa phương, Bộ Y tế; Phối
hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác quản lý, giám sát cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên, học sinh có tiếp xúc gần với ca bệnh và người từ vùng dịch trở về địa
phương để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh.
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4. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến thông qua các ứng dụng cài trên điện thoại
thông minh như Bluezone, VHD và NCOVI; thông qua website https://tokhaiyte.vn;
thông qua việc khai báo y tế hộ (nghĩa là người không có điện thoại thông minh hoặc
không có kỹ năng sử dụng máy tính thì người khác có thể khai hộ). Thường xuyên xem
các thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ trên địa bàn tỉnh của Sở
Y tế (Báo Phú Yên online thường xuyên cập nhật tại địa chỉ
http://baophuyen.com.vn/417/259323/khan-cap-tim-nguoi-den-cac-diem-co-nguy-comac-covid-19.html), nếu có đến những địa điểm trên, liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi
cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế số 0963391414
hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không
đưa tin, chia sẻ thông tin không đúng hoặc sai sự thật về tình hình phòng, chống dịch
COVID-19 trên mạng xã hội.
5. Tăng cường thực hiện giải quyết công việc qua môi trường mạng, điện thoại;
xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; phổ biến, tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực
tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh... (thực hiện theo Công văn số 648/SGDĐT-VP ngày
30/6/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh).
6. Thống kê danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của cơ quan, đơn vị
mình chưa tiêm vắc xin để báo cáo cho trung tâm y tế địa phương khi có yêu cầu.
Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia tiêm vắc xin đầy đủ khi có thông báo tiêm
vắc xin đợt tiếp theo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm: Công điện khẩn số 02/CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch
UBND; Thông báo số 175/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên; Công
văn số 710/STTTT-CNTT ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; Tài liệu
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý khai báo y tế - QR code; Tài liệu Hướng dẫn
triển khai hệ thống khai báo y tế)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV (Bộ GDĐT);
- VP UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- BCĐ Phòng, chống COVID-19 tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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