UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 75/PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 15 tháng 02 năm 2020

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và TH&THCS trong huyện.
Căn cứ Công văn hỏa tốc số 932/UBND-KGVX, ngày 15/02/2020 của UBND
tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học
phòng chống dịch;
Căn cứ Công văn hỏa tốc số 254/SGDĐT-CTTT, ngày 15/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh
Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch
Covid-19;
Để tiếp tục tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo các điều kiện cần
thiết khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ
yêu cầu Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng phụ trách) các trường Mầm non, Tiểu học, THCS,
TH&THCS trong toàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Toàn ngành giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến
hết ngày 29/02/2020 để phòng, chống dịch bênh Covid-19.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm.
2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chồng dịch Covid-19 của
cấp trên.
2.2. Duy trì hoạt động trực trường, đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh để nhà trường
luôn an toàn về tài sản, phòng chống tốt dịch bệnh, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất khi học
sinh trở lại trường.
2.3. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo
cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, các cơ quan Y tế.
2.4. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học
sinh; Trong thời gian nghỉ học, nếu phát hiện trường hợp CB, GV, NV, HS nghi nhiễm bệnh
cần có báo cáo và chỉ đạo kịp thời tới từng cá nhân biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
2.5. Trong thời gian học sinh nghỉ học: các trường tiếp tục tổ chức thực hiện tốt
các chỉ đạo về chăm sóc trẻ, dạy học từ xa cho học sinh phổ thông dưới nhiều hình thức
nhằm duy trì, củng cố và bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Đảm bảo các hoạt
động chuyên môn của nhà trường và từng CB, GV, NV theo kế hoạch năm học.
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Thái Nguyên (báo cáo);
- UBND huyện (báo cáo);
- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (T/hiện);
- Lưu: VT, CTHS.
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