UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 401/PGDĐT
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện các nội dung tại Thông báo khẩn số 15 và số 16 của Bộ Y tế;
Công văn số 1511/SGDĐT-CTTT, ngày 27/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong tình hình mới đối với toàn ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ yêu
cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện
thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ
huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc
biệt là nội dung tại Thông báo khẩn số 15 và 16 của Bộ Y tế; Công văn số
167/CV-BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 (có các
văn bản gửi kèm).
2. Quán triệt cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh
(bằng cách gửi tin nhắn SMS hoặc nhắn tin qua mạng xã hội) phải bình tĩnh,
không nên hoang mang, yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
bệnh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống
dịch, không được phát tán các thông tin bịa đặt không đúng sự thật.
3. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và
tại đơn vị, kiên định 5 nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn - phát hiện - cách
ly - khoanh vùng - dập dịch. Các đơn vị phải luôn trong tình trạng sẵn sàng để kịp
thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
4. Các nhà trường thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình trong cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh đơn vị mình từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Thái
Nguyên; yêu cầu tất cả các trường hợp này phải thực hiện ngay các nội dung sau:
- Những người đã đến Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 01/7/2020 phải kịp
thời khai báo với nhà trường, cơ quan y tế và chính quyền địa phương; tự theo dõi
sức khỏe, khai báo y tế; nếu thấy có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt, ho,
khó thở…) phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
- Những người không thuộc những trường hợp trên cần chú ý tự theo dõi
sức khỏe hằng ngày, hạn chế đến các nơi công cộng, nơi đông người và thực hiện
các biện pháp phòng hộ cá nhân như: đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng
dung dịch sát khuẩn...
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5. Trong thời gian này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ,
giáo viên, nhân viên của trường cùng phụ huynh và các em học sinh không nên di
chuyển đến thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích du lịch, thăm
người thân và các công việc không thực sự cần thiết khác. Không chứa người
nước ngoài nhập cảnh trái phép, khai báo kịp thời với cơ quan chức năng về việc
phát hiện người nước ngoài cư trú tại nơi ở.
6. Khẩn trương rà soát, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng
GDĐT (địa chỉ hộp thư pdphong.phongdt@thainguyen.edu.vn) những cán bộ,
giáo viên, nhân viên của trường đã đến và sử dụng dịch vụ tại một trong các địa
điểm: Trung tâm tiệc cưới For You Palace, địa điểm tại Công viên Trung tâm
đường 2/9 Hải Châu, TP Đà Nẵng (từ 10h30 đến 12h30 ngày 18/7/2020); Bệnh
viện C Đà Nẵng (từ ngày 20-22/7); Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng: ngày 16/7 và
18/7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23/7 tại phòng Hồi sức tích cực;
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (từ ngày 14-16/7 và 2021/7 tại căng-tin Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện và phòng 401, khu B); Những
người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường (chuyến 3 giờ chiều
ngày 17/7/2020 từ Thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi. Chuyến 3
giờ sáng ngày 20/7/2020 từ Thành phố Quảng Ngãi đi Thành phố Đà Nẵng, đến
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6h30 giờ sáng);
Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21/7/2020, số hiệu SE7 từ Thành phố Đà
Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi; Chợ đầu mối Hoà Cường, 65 Lê Nổ, Hoà
Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, vào buổi sáng các ngày từ 8-12/7; Quán bún
Cô Nở, đường Nguyễn Thuỵ, Quảng Ngãi, vào buổi sáng ngày 18/7; Dự tân gia
tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày
19/7; Nhà Văn hoá Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi (từ 20-21h
ngày 23/7), đồng thời yêu cầu những người có liên quan liên lạc với cơ quan y tế
để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể; thực hiện khai báo y tế theo quy định,
thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
7. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh học tập tại
nhà và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không để học sinh ra
ngoài dẫn tới nguy cơ tập trung đông người, vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp
luật; có biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống xâm hại, phòng tránh tại nạn
giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh dịp nghỉ hè năm 2020.
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các đơn vị nghiêm
túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo xã (thị trấn), Ban chỉ đạo
Phòng GDĐT huyện khi có các dấu hiệu bất thường./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Thái Nguyên (báo cáo);
- UBND huyện (báo cáo);
- Như kính gửi (T/hiện);
- Lưu: VT, CTHS.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Đăng Minh
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