
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai Phương án xử lý tình 

huống khi xảy ra dịch bệnh trong 

trường học trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 12  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc; 

     - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Triển khai Phương án số 5995/PA-SYT ngày 19/12/2021 của Sở Y tế Xử 

lý tình huống khi xảy ra dịch bệnh trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước (Phương án số 5995/PA-SYT); 

Để chủ động phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục theo nguyên tắc: kiểm 

soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly, khoanh vùng kịp thời, 

không để dịch lây lan trong trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị rà soát và triển khai thực hiện các nội dung công việc theo 

hướng dẫn tại Phương án số 5995/PA-SYT. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

(Gửi kèm Phương án số 5995/PA-SYT ngày 19/12/2021 của Sở Y tế) 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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