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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại
sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Căn cứ công văn số 800/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh, V/v đồng ý cho học sinh các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đi
học trở lại từ ngày 22/02/2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhà
trường trên toàn tỉnh cho học sinh đi học trở lại như sau:
1. Thời gian đi học trở lại: Trẻ em cấp học mầm non, học sinh cấp tiểu
học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên,
sinh viên (gọi tắt là học sinh) trên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22/02/2021.
2. Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2.1. Các cơ sở giáo dục, đào tạo, trường học tổ chức vệ sinh môi trường,
khử khuẩn trường, lớp, các thiết bị, đồ dùng dạy học, bếp ăn tập thể, nhà nội
trú, khu tập thể của học sinh trước khi đón học sinh đến trường; kiểm tra, bổ
sung các vật dụng cần thiết phục vụ công tác phòng ngừa dịch bệnh. Khi tổ
chức dạy, học trở lại, nhà trường phối hợp với các cơ sở y tế địa phương
(Trạm Y tế xã, phường, Trung tâm Y tế huyện, thành phố hoặc Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh,...) theo dõi và quản lý sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo
viên, nhân viên; phối hợp với gia đình học sinh thường xuyên theo dõi sức
khỏe tại nhà.
2.2. Rà soát và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, học sinh trong ngành Giáo dục đã từng đến/về từ tỉnh Hải Dương trong
thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay, chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa
phương để được hướng dẫn, can thiệp y tế theo tinh thần công văn số
727/UBND-VXNV ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v khẩn
trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung người
đến/về từ tỉnh Hải Dương (đính kèm).
2.3. Thường xuyên tổ chức vệ sinh khử khuẩn trường, lớp học, cơ sở
giáo dục, đào tạo, nhóm giữ trẻ, cơ sở dạy thêm, học thêm; cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh thực hiện đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về
nhà và các cuộc họp của cán bộ, giáo viên; trong thời gian dịch bệnh chưa
chấm dứt, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tổ
chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; không ăn
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uống ở vỉa hè, hàng rong trước cổng trường; giữ khoảng cách và đeo khẩu
trang nơi công cộng;
2.4. Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
và Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về
khoảng cách khi đưa-đón học sinh, học viên đi học; không để tụ tập đông
người trước cổng trường;
2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp
trên, khuyến cáo của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19;
thực hiện tốt thông điệp 5K gồm “Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách không tụ tập - khai báo y tế”;
2.6. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt
đối khi học sinh đi học trở lại.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các phòng giáo dục và đào tạo
huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các
nội dung trên, nếu có vấn đề bất thường tại đơn vị báo cáo ngay cơ quan y tế
địa phương để xử lý và hằng ngày trước 15giờ00 gửi báo cáo về Sở Giáo dục
và Đào tạo (qua ducly@ninhthuan.edu.vn hoặc nhóm zalo đã thiết lập) để biết
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định./.
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