
       

        SỞ GD&ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON THSP             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:      /CV-MNTHSP                   Kon Tum, ngày 01 tháng 02 năm 2021  

 Về việc tăng cường các biện pháp  

   phòng, chống dịch covid-19  

 

 Thực hiện Chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 20/01/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về một số cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong các cơ sở giáo 

dục đào tạo; Công văn số 388/UBND-KGVX, ngày 31 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm túc các biên pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 175/SGDĐT-GDTrH, ngày 31 

tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19. 

 Hiệu trưởng trường mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum đề nghị cán bộ, 

giáo viên, nhân viên trường MNTHSP Kon Tum triển khai thực hiện và tuyền truyền 

đến toàn thể cha mẹ trẻ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng phòng, chống dịch 

covid-19 như sau: 

 1. Tuyên truyền và chấp hành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các 

cấp về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19. 

 2. Tiếp tục thực hiện và tuyên truyền sâu rộng đến người thân và CMHS thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế: đeo 

khẩu trang khi ra khỏi nhà; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn; không tập trung đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi 

tiếp xúc nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội. 

 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không tham gia hoạt động lễ hội, nghi 

lễ tôn giáo tập trung đông người và các hoạt động tập trung động người khác. 

 4. Tuyên truyền cha mẹ trẻ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch khi 

đón, đưa trẻ đến trường theo quy định. 

 5. Hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh sạch sẽ, hạn 

chế đưa tay lên mắt, mũi ,miệng. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng lớp học, đồ dùng 

đồ chơi theo quy định. 
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 6. Khoảng cách hoạt động giữa các lớp phải đảm bảo theo quy định. Tạm dừng 

dịch vụ các lớp năng khiếu (đàn, thể dục nhịp điệu). 

 7. Khi đón trẻ các lớp làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, rửa tạy sát khuẩn tại cửa lớp 

cho cả CMHS và trẻ. Trong giờ đón, trả trẻ phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. 

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG 
- Tổ công tác (t/d chỉ đạo);                                                              

- CB GV, NV (t/h). 

- Lưu VT. 

 

 

                                                                    Châu Thị Bông 
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