UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340 /SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v thực hiện các phương án, biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trường đại học ngoài công lập.
Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong
các cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các
đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện các phương án, biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, cụ thể:
1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 327/SGDĐT-CTrTT ngày 28/01/2021 về
quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. Thực hiện nghiêm ngặt các phương án, biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đặc
biệt là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bằng
nhiều kênh thông tin: tin nhắn SMS, Zalo, Facebook, website, băng rôn, khẩu
hiệu, panel, áp phích…
Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học
sinh, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế với cơ quan y
tế địa phương khi đi, đến các vùng có ca dương tính với virus SARS-CoV-2
(Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội…) hoặc có liên quan đến những
địa điểm, các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân… theo số điện thoại đính
kèm Công văn số 488/UBND-SYT để được tư vấn, kịp thời áp dụng các biện
pháp can thiệp y tế phù hợp.
b) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về hạn chế tổ
chức các sự kiện tập trung đông người không thật sự cần thiết, trong trường hợp
tổ chức phải đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 theo
quy định, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế và phương án truy vết, xử lí
các tình huống; tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người nhân dịp Tết
Nguyên đán: Văn nghệ, Ngày hội văn hóa dân gian, các hoạt động trải nghiệm...
c) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường. Tổ chức
đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đầu mỗi buổi học; thường xuyên đeo khẩu trang, giữ
khoảng cách, không tập trung đông người; thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ
sinh trường, lớp.
d) Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của căng tin, bếp ăn bán trú; thực hiện
nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt lưu ý nguồn gốc,
hạn sử dụng của thực phẩm, nước uống…
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3. Duy trì nề nếp tổ chức các hoạt động dạy học
a) Tuyệt đối không lơ là công tác dạy học trong thời điểm trước và sau
Tết Nguyên đán; đặc biệt đối với học sinh, học viên lớp 9, lớp 12. Các trường
trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu quả
kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã báo cáo Sở
Giáo dục và Đào tạo. Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện có trách nhiệm
chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các trường trung học cơ sở xây dựng kế hoạch ôn tập
thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021; tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (qua
Phòng Giáo dục trung học) trước ngày 05/02/2020.
b) Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch và
chuẩn bị tâm thế, phương án sẵn sàng tổ chức dạy học trực tuyến nếu tình hình
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
4. Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo
dục thuộc thẩm quyền quản lí; Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các trường,
trung tâm trực thuộc Sở và kiểm tra xác suất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
thành phố. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đột xuất trước và
sau Tết Nguyên đán cũng như trong suốt học kì II năm học 2020-2021.
Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn
trương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo những tình huống bất thường về Sở
Giáo dục và Đào tạo để kịp thời chỉ đạo xử lí ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND thành phố;
- Các Sở: Y tế, TT&TT;
- UBND các quận, huyện;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Trưởng phòng Sở;
- Trang TTĐT ngành;
- Lưu: VT, CTrTT.
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