
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  Số:             /GD&ĐT 

V/v tiếp tục cho trẻ em, học sinh nghỉ 

học để thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Lạc Thủy, ngày        tháng 02 năm 2021  

Kính gửi: Các trường Mầm non, TH, THCS, TH&THCS trực thuộc. 

 Thực hiện Công văn số 279/SGD&ĐT-CTTT ngày 16/02/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, 

học viên nghỉ học để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc 

thực hiện ngay các nội dung sau:  

1. Tiếp tục cho toàn bộ trẻ em, học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2021 (Thứ 

Tư) đến hết ngày 21/02/2021. 

2. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, giảng dạy 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ tình hình thực tế của địa phương, của 

nhà trường để triển khai và tăng cường thực hiện các hình thức dạy học qua 

Internet, trên truyền hình, hỗ trợ trực tiếp học sinh tự học ở nhà trong thời gian 

nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 theo Công văn số 218/SGD&ĐT- 

GDTrH-TH ngày 01/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường 

dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống 

dịch Covid-19 và chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch 

Covid-19 đối với cấp Tiểu học, THCS. 

3. Các trường học rà soát, bổ sung đảm bảo các trang thiết bị y tế, vệ sinh 

môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, điểm rửa tay 

có xà phòng, thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.... Thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế” và các biện pháp phòng chống dịch.  

4. Phối hợp với trạm ytế địa phương tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ 

phòng học, phòng làm việc, lau khử khuẩn lan can cầu thang, tay nắm cửa, vệ 

sinh khuôn viên trường, lớp... đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi đón học sinh 

đi học trở lại. 

5. Thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời thông tin các em học sinh, phụ 

huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đi từ vùng dịch, 

vùng có nguy cơ lây nhiễm hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp lây nhiễm, yêu 

cầu báo ngay cho cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương để 

được hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng 

quy định, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 
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6. Thực hiện chế độ báo cáo về Phòng GD&ĐT trước 15h00 hàng ngày 

nếu nhà trường phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch, tiếp xúc gần các 

trường hợp lây nhiễm hoặc trường hợp có nguy cơ, biểu hiển mắc bệnh. Đồng 

chí Hà Thị Hương, điện thoại: 0985.443.678,Email: hhuong.lat@hoabinh.edu.vn 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung trên./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;                                                                         
- TP, các PTP ; 

- Website ngành;                                                                                             

- Lưu: VT, (T35).                                                                                

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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