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V/v tiếp tục tổ chức cho học sinh nghỉ học để
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona gây ra

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện;
- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân;
- Trung tâm BTXH Nhà may mắn.

Thực hiện Công văn số 438/UBND-KGVX ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh
Đăk Nông về việc tổ chức cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức cho học sinh nghỉ học:
- Các trường thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết
ngày 16/02/2020.
- Các trường chủ động phối hợp chính quyền địa phương thông qua đài phát
thanh xã, thị tấn, thông báo trên trang điện tử của đơn vị và sử dụng sổ liên lạc điện
tử để phụ huynh và học sinh nắm bắt kịp thời trong thời gian nghỉ học.
2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND
tỉnh, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào Tạo đã ban hành về phòng, chống dịch
nCoV, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh tại các
đơn vị để kịp thời báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xử lý kịp thời,
hiệu quả các tình huống bất thường xảy ra.
- Phối hợp với cơ quan y tế và phụ huynh học sinh để quản lý, theo dõi tình
hình dịch bệnh, sức khỏe học sinh trong thời gian nghỉ học. Đồng thời, xây dựng
phương án để học sinh tự ôn tập, củng cố kiến thức tại nhà và phương án tổ chức
dạy, học bình thường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch nCoV; kế hoạch tổ chức
dạy bù để bảo đảm nội dung, chương trình theo tiến độ thời gian năm học 2019 2020.
- Quản lý chặt chẽ, không để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tự ý đi
khỏi địa phương để sẵn sàng phục vụ khi được điều động làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch.
- Tiếp tục vệ sinh trường, lớp học; đồ dùng, đồ chơi trẻ em theo quy trình vệ
sinh môi trường tại trường học đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng
dẫn.

- Mua sắm bổ sung các thiết bị y tế cần thiết để phục vụ công tác phát hiện và
phòng, chống dịch bệnh.
Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục yêu cầu các đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện (thay báo cáo);
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- CM MN, TH, THCS;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân;
- Trung tâm BTXH Nhà may mắn;
- Lưu: VT.
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