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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và trường TH-

THCS Nguyễn Viết Xuân 

  

Thực hiện công văn số 424/UBND - YT ngày 17/3/2020 của UBND -  YT 

huyện Krông Nô về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tăng 

cường phòng,  chống bệnh  Covid- 19  trong các hoạt động tập trung đông người. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid- 19  đang có những diễn biến phức tạp 

,khó lường ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của cộng đồng và nhân dân. Để thực 

hiện tốt các biện pháp chủ động phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan thứ phát của 

dịch bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, đảm bảo các 

điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:  

Không tổ chức và hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người. 

Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện 

nghiêm túc các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch 

Covid-19; Hạn chế việc tham gia các hoạt động nơi đông người; Không tổ chức các 

cuộc hội họp không cần thiết; 

Các đơn vị trường học không được phép cho các tổ chức, cá nhân thuê, mượn 

khuôn viên trường để tổ chức các hoạt động đông người. 

Chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh chấp hành nghiên túc về việc 

thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người, 

chợ, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, khi làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị,... kể từ ngày 16/3/2020.  

Tiếp tục thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường, lớp, các trang thiết 

bị, đồ dùng dạy học. 

Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh 

thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh, báo cáo ngay với lãnh đạo 

trường, chính quyền địa phương khi phát hiện có người thân, người quen đến địa 

phương mà có đi qua các vùng dịch hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nghi bị nhiễm 

Covid-19 để thực hiện các biện pháp cách ly kịp thời. 

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên không tham gia các hoạt động dã 

ngoại, du lịch hoặc đi đến các tỉnh có dịch Covid-19. 



Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- 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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