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     Số:                 /SGDĐT-GDTrH 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp 
bách trong phòng, chống dịch COVID-19 
trong trường học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Bình Phước, ngày        tháng 5  năm 2021 

  

Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

 Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19; Công văn số 
1391/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc, 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi chung là các cơ sở giáo dục) tiếp 
tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở 
giáo dục, cụ thể như sau: 

 1. Thực hiện việc kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các 
cơ sở giáo dục, nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất. Thực hiện việc rà soát, cập nhật 
tình hình nghỉ lễ của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV) và học sinh, sinh viên, học 
viên (HSSV); đảm bảo 100% các trường hợp di chuyển từ các địa phương (xã, phường, 
thị trấn) có dịch phải thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo đúng yêu cầu 
của cơ quan y tế. 100% CBGV, HSSV trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 phải 
thực hiện khai báo y tế, tăng cường thực hiện khai báo y tế bằng QR CODE. 

 2. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, đối với các sự 
kiện cần phải tổ chức nhưng có số lượng trên 100 người thì phải có văn bản xin ý kiến 
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đối với những hoạt động dưới 100 người thì phải đảm 
bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m và thực hiện nghiêm quy định 5K, đơn vị tổ chức phải 
chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

 3. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo 
dục như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng... 
duy trì các phương án bảo đảm sức khỏe cho CBGV, HSSV. Duy trì thực hiện vệ sinh, 
tẩy trùng trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà 
phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

 4. Tiếp tục duy trì việc cài đặt và đánh giá các tiêu chí an toàn trường học trên Bản 
đồ phòng chống dịch theo quy định. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. 
Thường xuyên nhắc nhở CBGV, HSSV phải thực hiện đeo khẩu trang khi tham gia giao 
thông và đến những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị, các khu vui chơi… 



 5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương để triển khai thực hiện hiệu 
quả các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời phát hiện 
các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19; báo cáo ngay 
với cơ sở y tế ở địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc 
COVID-19 trong trường học (Công văn số 1058/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo). 

 Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GDĐT (để b/cáo);  

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/hợp chỉ đạo); 

- Các sở, ban ngành (để phối hợp); 

- Ban Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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