
       

        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     tháng 5 năm 2021 

   Về việc tăng cường phòng  

     chống dịch bệnh covid-19 
  

        

 Thực hiện Công văn số 1416 ngày 05/5/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;  

Công văn số 724/SGDĐT-GDTrH, ngày 05/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Kon Tum về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh covid-19, đảm bảo thực hiện 

chương trình giáo dục và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

 Hiệu trưởng trường mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum yêu cầu toàn thể 

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

 1 Đối với nhân viên y tế của trường 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung “Những việc nhân viên y tế cần 

thực hiện - để phòng tránh mắc bệnh COVID-19” (có danh mục theo quy định của 

Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế kèm theo). 

- Tiếp tục cập nhật các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn CMHS trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh covid- 19. 

- Thường xuyên theo dõi sát sao tình hình và phối hợp chặt chẽ với trạm y tế 

phường, GVCN các lớp để làm tốt công tác tham mưu phòng, chống dịch bệnh covid-

19 trong tình hình mới. 

- Tham mưu kịp thời để mua đồ dùng phục vụ cho công tác chống dịch theo yêu 

cầu (dung dịch sát khuẩn, khăn giấy.. và các thiết bị đồ dùng cần thiết cho công tác 

phòng dịch). 

- Thường xuyên kiểm tra các điều kiện phòng cách ly và thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định tại phòng cách ly (khi cần). 

2. Đối với giáo viên  

- Tiếp tục thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung 

“Những việc học sinh cần làm tại trường - để phòng tránh mắc bệnh COVID-19”  và  

“Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học - để phòng tránh mắc bệnh 

COVID-19” (có danh mục theo quy định của Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 

của Cục quản lý môi trường y tế kèm theo). Việc thực hiện phải cập nhật theo dõi hằng 

ngày, hằng giờ khi học sinh ở trên lớp và tuyên truyền đến CMHS thực hiện nghiêm 

thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - 

khai báo y tế). 

- Hằng ngày tiếp tục trao đổi, hướng dẫn CMHS thực hiện danh mục “những 

việc học sinh cần làm tại nhà để phòng tránh mắc bệnh COVID-19”. Thường xuyên 

theo dõi và nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ báo cáo kịp thời Ban giám hiệu và nhân 

viên y tế khi trẻ có biểu hiện ho, sốt và đưa trẻ đến ngay phòng cách ly được nhà 

trường bố trí để theo dõi và thực hiện các bước theo quy định. Đồng thời phối hợp với 

CMHS quản lý sức khỏe của trẻ. Yêu cầu CMHS kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt 

cho trẻ tại nhà trước khi đến trường. Nếu có biểu hiện sốt trên 370C, ho, khó thở, mệt 
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mỏi hãy cho trẻ nghỉ học, ở nhà và báo cơ quan y tế địa phương thăm khám, xử lý, 

khai báo y tế và thực hiện các yêu cầu của cơ quan y tế khi từ vùng dịch trở về. 

- Không bắt buộc trẻ đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu 

trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. 

- Học sinh giữa các lớp học không tiếp xúc với nhau (các khối lớp lưu ý khi tổ 

chức các hoạt động bên ngoài lớp học không tụ tập nhiều lớp vào một khu vực và 

thực hiện đúng các quy định khi ra khỏi lớp). 

- Tiếp tục bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn, khăn giấy lau tay, thùng rác tại khu 

vực trước phòng học (chú ý các lớp tầng 2 vị trí bàn không để học sinh trèo lên lan 

can nguy hiểm) và thực hiện nghiêm túc việc sát khuẩn trước khi vào lớp học (kể cả 

giáo viên, học sinh và những người thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác 

chăm sóc trẻ). 

- Hoàn tất công tác chuẩn bị trước 10 phút khi đón và trẻ trẻ, việc đón trẻ và trả 

trẻ thực hiện theo quy định của nhà trường và các quy định của Bộ y tế, quản lý chặt 

chẽ học sinh trong giờ đón và trả trẻ. 

3. Đối với nhân viên bảo vệ và tổ Văn phòng 

* Đối với nhân viên bảo vệ 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung “Những việc bảo vệ cần thực hiện 

- để phòng tránh mắc bệnh covid-19” (có danh mục theo quy định của Công văn số 

476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế kèm theo). 

- Phối hợp cùng giáo viên các lớp thực hiện đảm bảo an toàn trong thời gian 

đón và trả trẻ. 

- Phối hợp cùng tổ Văn phòng trực và quản lý chặt chẽ khách ra, vào trường (kể 

cả thứ 7 và chủ nhật), báo cáo kịp thời cho Ban giám hiệu những vấn đề nảy sinh trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ để giải quyết. 

* Đối với tổ Văn phòng 

- Trong giờ hành chính tham gia hỗ trợ bảo vệ trực theo dõi khách ra, vào 

trường. 

- Cùng bộ phận y tế tham gia các nhiệm vụ tại khu vực cách ly của trường khi 

cần. 

4. Đối với tổ cấp dưỡng  

- Thực hiện công tác vệ sinh bếp và khu vực bếp đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồ 

dùng của trẻ thường xuyên hấp tiệt trùng theo quy định. Thực hiện việc sát khuẩn khử 

trùng hằng ngày trước khi vào khu vực bếp. 

- Thực hiện nghiêm, chặt chẽ quy trình tiếp phẩm và chế biến hằng ngày. Tiếp 

phẩm tại vị trí quy định của nhà trường, nhân viên tiếp phẩm tuân thủ nghiêm túc các 

quy định (đeo găng tay, khẩu trang, giữ đúng khoảng cách với người giao thực phẩm, 

các thực phẩm khi nhận phải được bỏ vào thùng bảo quản có nắp đậy đảm bảo an toàn 

vệ sinh và chuyển vào khu vực sơ chế, toàn bộ túi đựng thực phẩm khi nhận phải được 

xử lý ngay khi tiếp nhận và bỏ vào thùng rác có nắp đậy,  tuyệt đối không để bất cứ đồ 

dùng nào của bên giao mang vào bếp “trừ thực phẩm phục vụ bán trú”). 

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn, lau chùi sạch sẽ đồ chơi ngoài trời, sân 

trường và các khu vực chung của nhà trường, lưu ý lau chùi khử khuẩn hằng ngày các 

tay nắm, chốt cửa ra vào các khu vực chung của nhà trường 2 lần/ngày. 

- Các thùng rác thường xuyên phải đậy nắp kín. 
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- Khi vận chuyển thức ăn, nước uống cho các lớp chỉ vận chuyển đến cửa lớp, 

không tự ý bước vào lớp khi không có yêu cầu (nếu vào lớp phải thực hiện vệ sinh sát 

khuẩn theo quy định). 

5. Đối với tổ công tác 

- Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ trưởng tổ công 

tác. 

- Giúp Hiệu trưởng cập nhật các thông tin hằng ngày tổng hợp báo cáo cấp trên. 

* Lưu ý: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục duy trì đeo khẩu trang 

trên đường đến trường, trước khi vào lớp, khi ra khỏi lớp, khỏi phòng làm việc và 

trên đường về nhà, nơi công cộng, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm 

các quy định tại Công văn số 1416 ngày 05/5/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum  

 

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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