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         Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

       - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, TT GDTX - NN,TH tỉnh. 

   

Thực hiện công văn 959/UBND-KGVX ngày 6 tháng 3 năm 2020 của UBND 

tỉnh Đăk Nông, về việc phòng chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân 

viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; đồng thời kiểm 

tra tình trạng sức khỏe của học sinh trước khi vào lớp và yêu cầu học sinh, sinh 

viên khai báo y tế cũng như lịch sử di chuyển của mình vào ngày nghỉ cuối tuần, 

đặc biệt là đối với học sinh các trường biên giới để kịp thời xử lý.  

2. Lập kế hoạch và triển khai đến học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường vệ sinh trường lớp, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử 

khuẩn lớp học; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh.  

3. Hạn chế việc sinh hoạt tập thể ngoài lớp học, các hoạt động đông người;  

Hàng ngày thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, 

giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. 

Tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc để đến cơ sở y tế 

khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Thường 

xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình phòng chống dịch Covid-

19 tại đơn vị. 

4. Nhà trường chỉ đạo giáo viên hướng dẫn và giao nhiệm vụ thực hiện các 

tiết thí nghiệm, thực hành tại nhà và kiểm tra kết quả thực hiện của học sinh, sử 

dụng các tiết thực hành và bố trí thời gian hợp lý dạy lý thuyết để kịp tiến độ 

chương trình.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị  nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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