UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

__________________________________________

Số:120/SGDĐT-CTTT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 02 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona
HỎA TỐC
Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona (dịch nCoV), ngày 03 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh
đã ban hành Công văn số 27/UBND-TH về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 03 đến
ngày 08 tháng 02 năm 2020. Ngay trong ngày 03 tháng 02 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn “Hỏa tốc” số 102/SGDĐT-CTTT về việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch nCoV.
Trong thời gian qua, tuy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa phát hiện người mắc
bệnh nCoV nhưng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an
toàn sức khỏe cho học sinh, học viên, ngày 07 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục
ban hành Công văn số 43/UBND-TH về việc cho học sinh, học viên nghỉ học.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng
GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch nCoV, cụ thể:
I. Tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học
1. Thời gian nghỉ
Tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 02 năm 2020, ngày
17 tháng 02 năm 2020 trở lại học bình thường.
2. Các công việc tiếp tục thực hiện trong thời gian học sinh, học viên tạm nghỉ
học
2.1. Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống
dịch nCoV theo phân công của Hiệu trưởng và điều động của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch địa phương (nếu có).
2.2. Khuyến khích các cơ sở giáo dục (kể cả công lập và tư thục) tổ chức tổng vệ
sinh (đợt 2) phòng học, phòng chức năng, khu vực vệ sinh, … theo hướng dẫn của cơ
quan y tế.
2.3. Không tổ chức dạy thêm, học thêm, giữ trẻ; bồi dưỡng học sinh và các hoạt
động huy động học sinh, học viên tham gia trong thời gian nghỉ.

2.4. Chuyển tải bằng hình thức phù hợp (email, mạng xã hội) đến học sinh, học viên,
nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động tài liệu về phòng, chống dịch vCoV của ngành
y tế (Sở GDĐT sẽ chuyển đến các đơn vị qua email) để tự bảo vệ cá nhân và góp phần
bảo vệ cộng đồng trong phòng, chống dịch nCoV.
2.5. Bố trí trực bảo vệ đơn vị.
II. Các công việc thực hiện thường xuyên sau khi học lại
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn “Khẩn” số 92/SGDĐT-CTTT
ngày 30 tháng 01 năm 2020; Công văn “Hỏa tốc” số 102/SGDĐT-CTTT ngày 03 tháng
02 năm 2020 của Sở GDĐT về việc phòng chống dịch nCoV và các văn bản chỉ đạo của
chính quyền, ngành y tế có liên quan.
2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục học sinh, học viên nhà
giáo, cán bộ quản lý và người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia
đình và cộng đồng trước hiểm họa của dịch nCoV.
Khuyến khích học sinh, học viên nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động mang
khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở giáo dục và nơi đông người để hạn chế khả năng lây
bệnh.
Các cơ sở giáo dục chủ động trang bị xà phòng, nước rửa tay tại khu vực vệ sinh để
nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên sử dụng.
3. Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động khác huy động đông học
sinh tham gia cho đến khi có thông báo mới.
4. Tiếp tục chỉ đạo, lưu ý học sinh, học viên, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao
động không chia sẻ thông tin có liên quan dịch nCoV trên mạng xã hội khi chưa được
kiểm chứng. Chỉ thông tin những nội dung chính thống từ cơ quan chức năng.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./.
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