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Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Vĩnh, ngày06 tháng 5 năm 2021

V/v triển khai Thông báo số 160/TB-UBND
ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về Kết luận
của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn
Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện
Thực hiện Công văn số 987/SGDĐT-VP ngày 26/4/2021 về việc triển khai
Thông báo số 160/TB-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường
học thực hiện các nội dung sau:
1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
- Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản
chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới.
- Nâng cao cảnh giác, không buôn lỏng, chủ quan đối với công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 ngay tại đơn vị; đặc biệt quan tâm các trường hợp có
người thân từ Campuchia, Lào về cư trú tại địa phương để kịp thời khai báo, truy vết
khi cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc bùng phát và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
- Duy trì công tác tuyên truyền, vận động khuyến cáo giáo viên, nhân viên, học
sinh và phụ huynh học sinh tiếp tục thực hiện các các nội dụng thông điệp 5K của Bộ
Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang phòng bệnh.
- Tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tự kiểm tra, đánh giá an toàn Covid19
theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
- Chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa
thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả, đúng tiến độ.
2. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh trở lại
trường sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tuyên truyền, vận động CBGV-CNV-HS và
PHHS thực hiện tốt một số nội dung sau:
- PHHS tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn và lưu mã Q-code
để thực hiện check- in check out khi có yêu cầu của nhân viên y tế.
- Học sinh trước khi đến trường phải được kiểm tra sức khoẻ tại nhà, nếu có
vấn đề về sức khoẻ, phụ huynh phải tuyệt đối cho nghỉ ở nhà và thông báo cho
GVCN.
- Khi đến trường, 100 % học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi bước vào
cổng trường.
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- PHHS không được vào trường khi đưa học sinh đi học, nếu có liên hệ công
tác, phải đeo khẩu trang và liên hệ nhân viên bảo vệ để được hướng dẫn.
Khi đón HS vào cuối giờ, phụ huynh phải đeo khẩu trang khi vào trường và
thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế .
- GVCN thông qua các phương tiện thông tin liên lạc lập danh sách HS và PH
có đi du lịch ở các tỉnh đang có dịch và nghi ngờ có dịch theo thông báo của Bộ Y tế,
yêu cầu những PHHS này khai báo y tế và gửi mã Q-Code qua zalo cho GVCN lớp
đó để tổng hợp về cho nhà trường.
- Toàn thể CB - GV - NV khi đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang.
- Cuối mỗi ngày, giáo viên tiết cuối tổ chức cho học sinh dọn dẹp vệ sinh sát
khuẩn lớp học, bề mặt bàn bằng nước sát khuẩn.
- Toàn thể CB-GV- NV tiến hành khai báo y tế điện tử tại địa chỉ
http://tokhaiyte.vn và lưu mã Q-code để thực hiện check- in check out khi có yêu cầu
của nhân viên y tế.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
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