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Covid-19 và đảm bảo các điều kiện đón  

học sinh đi học trở lại  

       Đắk Lắk, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

 
 

Kính gửi:       

       - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

        - Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

                    xuyên các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong trường học; 

Thực hiện Công văn số 1507/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ các vùng có dịch; 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

- Tổ chức họp Hội đồng sư phạm trước khi đón học sinh trở lại trường để 

tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản hướng dẫn, biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc đón học sinh đi học trở 

lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, tẩy trùng 

trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi,… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 

và các cơ quan chuyên môn trước khi đón học sinh đi học trở lại. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn 

bản chỉ đạo của các cấp; đặc biệt nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn tại Công văn 

số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gửi kèm 

Công văn này). 

2. Theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, 

học viên 

- Rà soát cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), học 

sinh, sinh viên, học viên (HSSV) để nắm bắt tình hình CBGVNV và HSSV đã đến 

và đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc với người đi qua vùng dịch, người nghi ngờ 

nhiễm bệnh Covid-19; 



 - Hướng dẫn CBGVNV và HSSV việc theo dõi, bảo vệ sức khỏe trong thời 

gian dịch bệnh; kịp thời phát hiện những CBGVNV và HSSV có biểu hiện, triệu 

chứng ho, sốt, khó thở; quán triệt CBGVNV và HSSV có biểu hiện, triệu chứng 

ho, sốt, khó thở không đến trường; phối hợp với gia đình, cơ quan y tế địa phương 

tổ chức khám bệnh, cách ly theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế và 

Công văn số 1507/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về 

việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ các vùng có dịch (Gửi kèm Công 

văn này). 

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào 

tạo (Qua Email của phòng Chính trị, tư tưởng và Văn phòng Sở): Báo cáo kịp thời 

những trường hợp bất thường ở đơn vị, địa phương; báo cáo nhanh về tình hình 

học sinh trở lại trường học tập trước 17h00 ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại; 

báo cáo tình hình duy trì nề nếp, ổn định dạy học sau 01 tuần kể từ ngày học sinh 

đi học trở lại. 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của CBGVNV, HSSV và cộng đồng./.    

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Văn phòng Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Vụ GDTC- Bộ GDĐT (để báo cáo);  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);  

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV;  

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- Các cơ quan báo, đài (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VP. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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