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Số: 332/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2021

V/v cho trẻ mầm non, học sinh, sinh
viên, học viên đi học trở lại từ ngày
01/3/2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Thông báo
số 33/TB-VP ngày 25/02/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến
phòng, chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 24/02/2021; Kế hoạch
số 36/KH-BCĐ ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kiểm
tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 427/SYT-NVY ngày
22/02/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo,
điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 316/SGDĐT-VP
ngày 23/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chỉ đạo,
điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều
hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực
thuộc, các trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia
Lai theo Quyết định số 63/QĐ-SGDĐT ngày 23/02/2021.
Để chuẩn bị các điều kiện để trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên
(gọi chung là học sinh) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đi học trở lại
từ ngày 01/3/2021 đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã,
thành phố, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, các đơn vị trực thuộc Sở, các
Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống (gọi chung là các đơn vị) khẩn
trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo cho học sinh trở lại trường học và tổ chức hoạt động dạy
học bình thường từ ngày 01/3/2021.
Đối với học sinh tại điểm trường với ca bệnh mã số 2069, tổ chức xét
nghiệm lại chậm nhất trong ngày 28/02/2021 (nếu kết quả âm tính thì cho đi học
lại từ ngày 01/3/2021) để đảm bảo an toàn cho học sinh.
2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo cho hoạt động giáo
dục của đơn vị mình theo quy định tại Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày
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28/4/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo “về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức
độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học”, trong đó lưu ý thêm:
a) Trước khi học sinh đến trường (Tiêu chí 1 đến Tiêu chí 7)
- Liên hệ với các cơ sở y tế tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng trường,
lớp trước khi học sinh đến trường, hoàn thành trước ngày 28/02/2021.
- Bảo đảm 100 % học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai
báo y tế theo quy định.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực
phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát
khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch).
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy
trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt,
ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;
Chuẩn bị 01 phòng dự phòng để tạm thời bố trí những học sinh có thân
nhiệt cao, có biểu hiện nghi ngờ,… đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để
được hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Đối với các trường nội trú, bán trú cần có phương án dạy học, bố trí nơi
ăn, chỗ ở cho học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an toàn
thực phẩm khi học sinh tập trung trở lại học tập.
b) Khi học sinh đến trường (Tiêu chí 8 đến Tiêu chí 13)
- Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được đo thân
nhiệt trước khi vào lớp học, làm việc; đeo khẩu trang 100% khi học tập, làm
việc.
c) Khi học sinh kết thúc buổi học (Tiêu chí 14, Tiêu chí 15)
2. Tiếp tục thực hiện Công văn số 307/SGDĐT-VP ngày 22/02/2021 về
việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Cvid-19” trong trường học;
đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn tại
Công văn số 230/SGDĐT-VP ngày 03/02/2021.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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