
 
 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /PGDĐT 
V/v tăng cường triển khai thực hiện 

nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong nhà trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Krông Nô, ngày 09 tháng 11 năm 2021       

 

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

    - Trường TH -THCS Nguyễn Viết Xuân.  
 

Để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong nhà trường, linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tế của dịch 

bệnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

- Rà soát, hoàn thiện bổ sung hồ sơ và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 

chống dịch trong trường học theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên bao gồm: 

+ Các văn bản thực hiện công tác phòng, chống dịch của cấp trên; các văn bản 

đã triển khai tại đơn vị (lưu ý các văn bản mới có bổ sung việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch trong nhà trường); 

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị; 

+ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (lưu ý việc 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ và tổ chuyên môn, giáo viên 

chủ nhiệm về thực hiện công tác phòng, chống dịch); 

+ Quyết định thành lập Tổ an toàn Covid-19 của đơn vị; Kế hoạch hoạt động 

của tổ an toàn Covid-19; 

+ Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

nhà trường (lưu ý công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - trạm y tế xã/thị 

trấn - ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương trong triển khai công tác 

phòng, chống dịch của nhà trường); 

+ Phương án, kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch bệnh xảy ra bao gồm 

khi phát hiện trường hợp nhiễm và nghi nhiễm F0, F1, F2; 

+ Bản cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch giữa nhà trường với CB, 

GV, NV và phụ huynh học sinh, đơn vị cung ứng thực phẩm nếu trường hợp các 

trường có tổ chức bán trú cho học sinh; 

+ Việc thực hiện Sổ tay an toàn Covid trong nhà trường; 

+ Bảng đánh giá các tiêu chí về an toàn trường học theo Bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ GDĐT 

(đánh giá hàng tuần); 

+ Thống kê danh sách CB, GV, NV đã được tiêm phòng vacxine Covid-19 

mũi 1, mũi 2; danh sách các cá nhân chưa được tiêm phòng; 

+ Rà soát, thống kê các trường hợp học sinh, CB, GV, NV có liên quan đến 

các trường hợp F0, F1, F2,F3 (nếu có); 

- Rà soát bổ sung, thay thế các thiết bị, vật tư, nước rửa tay, dung dịch sát 

khuẩn, khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt, mã QR-Code; bảng biểu khuyến cáo 

tuyên truyền phòng, chống dịch, thùng rác có nắp đậy; đề nghị bổ sung thay thế 

những bảng, biểu đã cũ, rách, phai màu, các thiết bị cũ, hư hỏng…. 



 
 

- Xây dựng kế hoạch dạy học đáp ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Đối với các trường mầm non có tổ chức bán trú cho học sinh thực hiện 

nghiêm túc công tác phòng, chống dịch theo các nội dung tại Hướng dẫn số 

24/HD-PGDĐT ngày 05/11/2021. 

- Tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV phụ trách công tác 

phòng, chống dịch chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

của nhà trường để báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của BCĐ Tỉnh và BCĐ Huyện 

vào ngày 10/11/2021; đồng thời báo cáo đánh giá việc tổ chức dạy học trong 

phòng, chống dịch của nhà trường và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 

11/11/2021. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 
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; 

- Các nhóm trẻ độc lập tư thục; 

-  Lưu VT. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

   

 

 

 

Bùi Văn Út 
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