UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 515 /PGDĐT-HC
V/v triển khai thực hiện các biện pháp đảm
bảo, an toàn, an ninh khi học sinh TH, THCS
đi học tập trung từ 04.10.2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đak Đoa, ngày 02 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc
Thực hiện Phương án số 07/PA-UBND, ngày 01/9/2021 của UBND huyện Đak Đoa
về tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 ứng phó với tình huống dịch Covid 19 trên địa
bàn huyện Đak Đoa; Văn bản số 2218/SGDĐT-VP, ngày 28/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Gia Lai V/v chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo
dục;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường TH, THCS, TH&THCS trong
huyện triển khai một số nội dung sau:
1. Thông báo cho cha mẹ học sinh, học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở đi
học tập trung tại trường từ sáng ngày 04/10/2021 (trừ các đơn vị thuộc địa bàn vùng
Vàng, Cam, Đỏ).
Lưu ý:
Tuyệt đối không cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có triệu
chứng sốt, ho, khó thở..., ở vùng bị phong tỏa, vùng vàng, vùng cam hoặc thuộc các diện
F1, F2, F3 đến trường cho đến khi bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định.
2. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
- Các cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dọn vệ sinh trường
học, nhà ăn; vệ sinh phòng học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y
tế; rà soát bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo
của cơ quan y tế như có máy đo thân nhiệt, đảm bảo có đủ nước sạch, có đủ nơi rửa tay, xà
phòng, nước khử khuẩn.
- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho
từng lớp, hoặc nhiều vị trí trong cùng một trường để tránh tình trạng tập trung đông người
cùng lúc.
- Phòng học nên mở cửa, thông thoáng và bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách phù
hợp; nhắc nhở học sinh không giao lưu qua lại giữa các phòng học, các lớp học khác nhau;
chuẩn bị một số cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ; không dùng chung các đồ
dùng cá nhân.
- Phân luồng vào, ra khi đến lớp và khi ra về đối với học sinh; bố trí lệch giờ vào lớp
và giờ ra chơi giữa các khối lớp để kiểm soát, theo dõi, triển khai các biện pháp phòng dịch
Covid-19 đạt hiệu quả.
- Tuyên truyền, động viên, khuyến khích cha mẹ học sinh phải báo cáo cho nhà
trường biết con em mình có liên quan đến các yếu tố dịch tể về Covid-19 để có biện pháp
phòng ngừa.
- Nhà trường có biện pháp phù hợp để hướng dẫn cho số học sinh không đến trường
được học tập trực tuyến hoặc bằng các hình linh hoạt khác phù hợp, quyết tâm không để
học sinh bị thiệt về tiếp thu kiến thức so với bạn cùng lớp; phân công công việc phù hợp
cho số giáo viên không đến trường được do liên quan đến các yếu tố dịch tể Covid-19.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo Công Văn
số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành bộ
tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.
- Triển khai áp dụng triệt để Quyết định số 987/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19
trong trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.
- Triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Văn bản hướng
dẫn của các cấp, của Ban chỉ đạo các cấp và của ngành Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
3. Đảm bảo an ninh trật tự trường học
- Phân công giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền
phong, tổ An toàn Covid-19 của nhà trường tăng cường công tác giám sát, theo dõi học
sinh; cùng với gia đình thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh sử dụng mạng xã hội
lành mạnh, đúng mục đích, tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm không lành mạnh trên
zalo, facebook... chủ động trao đổi thông tin với gia đình học sinh để nắm bắt tình hình
cũng như những biểu hiện của học sinh để có biện pháp giải quyết ngay khi học sinh có
biểu hiện hành vi tiêu cực và bạo lực. Từ đó có các phương án xử lý thích hợp, mang tính
răn đe và phòng ngừa chung, nhưng cũng luôn tạo cơ hội để học sinh vi phạm hiểu và sửa
đổi.
- Kiểm tra và khắc phục triệt để những vị trí phòng học, cổng, tường rào, nhà vệ
sinh, thiết bị hư hỏng, cây cao có khả năng ngã đổ, gây mất an toàn trường học; kiểm tra kỹ
hệ thống điện trong nhà trường và xung quanh trường (các tường rào gần đường dây điện,
khu dân cư).
- Từng cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học;
phòng, chống bạo lực học đường năm học 2021-2022.
4. Công tác kiểm tra, giám sát
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên của
các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.
- Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19 và công tác an ninh trật tự của nhà trường.
5. Chế độ báo cáo
Hiệu trưởng các trường báo cáo tình hình dạy học đảm bảo công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trong đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hàng ngày trước
15h00.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy(b/c);
- Sở GD&ĐT Gia Lai(b/c);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- UBND huyện (b/c);
- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, HC.
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