
 

 

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

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

  

      Số:      /TB - MNTHSP                         Kon Tum, ngày    tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong trường học 

 

 Thực hiện công văn số 666/SGDĐT- GDTrH, ngày 26 tháng 4 năm 2021 của sở 

GD và ĐT về việc cường thực hiện phòng, chống dịch COVID -19; 

 Trường Mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum xin thông báo đến toàn thể 

CBGVNV và quý CMHS trong nhà trường triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, các 

Bộ, ngành Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở 

Giáo dục và Đào tạo.  

 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K “ Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế”. 

 3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người thân và cộng đồng 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, tại các địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng khi 

không cần thiết; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và 

xã hội. 

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

đưa tay lên mặt. 

 5. Tiếp tục thực hiện việc cài đặt sử dụng, ứng dụng  "An toàn COVID -19". 

 6. Giáo viên chủ nhiệm, CMHS phối hợp theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe 

của trẻ nếu trẻ có biểu hiện sốt trên 370C, ho, khó thở, mệt mỏi hãy cho trẻ nghỉ học, ở 

nhà và báo cơ quan y tế địa phương thăm khám, xử lý. 

Nhà trường trân trọng kính thông báo đến toàn thể CBGVNV quý CMHS biết 

và thực hiện, rất mong quý CMHS vui lòng phối hợp cùng nhà trường để chung tay 

tiếp tục thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Nhà trường trân trọng kính thông báo!  

  

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG  
- CBGVNV (t/h);   

- CMHS trường(p/h thực hiện);        

- Lưu VT. 

  
                                                                        Châu Thị Bông 
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