UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 315 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v tổ chức dạy, học sau khi
học sinh trở lại trường học tập.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp có hệ GDTX cấp THPT.
Căn cứ Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ GD&ĐT và
Công văn số 1097/UBND-VX1 ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc cho học sinh,
sinh viên trở lại học tập sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở
GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau:
1. Phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 430/SYT-NVY ngày 28/02/2020 của
Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường THPT,
cơ sở GDTX, dạy nghề (Tài liệu đính kèm) để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại theo chỉ
đạo của UBND tỉnh.
2. Khi học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện,
trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch như: Nước sạch, xà phòng, dung dịch rửa tay
nhanh đủ cho giáo viên và học sinh sử dụng thường xuyên.
3. Mỗi cơ sở giáo dục phải có ít nhất 02 nhiệt kế điện tử và thực hiện việc đo thân
nhiệt giáo viên và học sinh khi đến trường và khi ra về.
4. Chỉ tổ chức dạy học một buổi, không tổ chức các hoạt động quy mô toàn trường,
cũng như các hoạt động tập thể với sự tham gia đông người cho đến khi có thông báo mới.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những khuyến cáo, hướng dẫn của Ngành Y tế;
Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi, quản lý, hướng dẫn học sinh thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường, gia đình, cộng đồng và
báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh đến Ban Chỉ đạo và cơ quan quản lý các cấp theo
quy định.
6. Vào lúc 11h30 hàng ngày, yêu cầu các trường báo cáo tình hình sức khỏe giáo
viên và học sinh về Sở GD&ĐT (Báo cáo bằng bảng tính online Google sheet mà Sở đã
gửi các đơn vị tại Công văn 148/SGDĐT-CTTT ngày 04/02/2020).
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
(để báo cáo)
- BCĐ phòng chống dịch bệnh do nCoV;
- Sở Y tế;
- Sở LĐ,TB&XH;
(để phối hợp chỉ đạo)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Trưởng phòng các phòng chuyên môn Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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