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Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
an toàn khi học sinh đi học trở lại

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN, GDTX các huyện.
Thực hiện Công văn số 592/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm
GDNN, GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ
đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an
toàn khi học sinh đi học trở lại, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục 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 tạo1.
2. Các cơ sở giáo dục chuẩn bị đảm bảo các điều kiện an toàn khi tổ chức
dạy học trở lại, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học, các khu kí túc xá (nếu có). Phối
hợp với cơ quan y tế phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn toàn trường sau khi đã
tổng vệ sinh.
- Tiếp tục đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên hàng
ngày, trước khi vào trường. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với phụ huynh
học sinh trong việc chăm sóc, quản lý sức khỏe của học sinh. Trường hợp học
sinh có biểu hiện sốt trên 370C, ho, khó thở, mệt mỏi hãy cho học sinh nghỉ học,
ở nhà và báo cáo cơ quan y tế địa phương thăm khám, xử lý.
- Các trường bố trí phòng cách ly tạm thời để cách ly học sinh, cán bộ,
giáo viên, nhân viên khi có các biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở trước khi báo cáo
cơ quan y tế xử lý.
Công văn số 175/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 205/SGDĐT-GDTrH ngày 05/02/2021 về việc triển khai
các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
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- Bố trí dung dịch sát khuẩn hoặc khu vực rửa tay bằng xà phòng phù hợp
để học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện vệ sinh tay khi cần thiết.
- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều thực hiện nghiêm túc
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo thực hiện theo yêu cầu
5K, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đến trường, nơi công cộng; không tụ tập
đông người; thực hiện khai báo y tế trung thực.
- Các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã nghỉ Tết
Nguyên đán, đi/đến/trở về từ vùng dịch (các địa phương có dịch trong cộng
đồng) cần thực hiện khai báo y tế trung thực và cách ly y tế theo quy định.
3. Các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát, đánh giá kết quả dạy học trực tuyến,
ôn tập tại nhà trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường để phòng, chống dịch
bệnh COVID-19. Từ đó, hướng dẫn giáo viên có kế hoạch chi tiết để bổ túc kiến
thức cần thiết cho học sinh, đặc biệt là học sinh không có điều kiện theo học trực
tuyến.
4. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo về công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị mình. Sở Giáo dục và
Đào tạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an
toàn khi học sinh đi học trở lại và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tại các cơ sở giáo dục.
Khi có các hiện tượng bất thường hoặc xuất hiện dịch bệnh tại đơn vị, địa
phương, các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục
Trung học, email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn, điện thoại 0260 2211
255), địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để
tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Bộ GDĐT (thay báo cáo);
- Tỉnh ủy Kon Tum (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (biết, phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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