UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2255 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và
chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
2020 - 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 856/UBND-KGVX ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh
An Giang về việc triển khai Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn
phòng Chính phủ; Công văn số 855/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh
An Giang về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; Căn cứ
Công văn số 785/STTTT-CNTT-BCVT ngày 24/8/2020 của Sở thông tin và Truyền
thông về việc Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cài đặt, ứng dụng Bluezone phục
vụ phòng chống dịch Covid-19; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Covid-19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục
chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng,
chống dịch bệnh, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị tiến hành rà soát thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và Công văn số
696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những
việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (Văn bản đính
kèm) và các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của các cấp quản lý.
2. Tùy theo điều kiện thực tế các đơn vị tiếp tục rà soát hoàn thiện Ban chăm
sóc sức khỏe học sinh, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể
cho từng bộ phận, từng cá nhân, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm chính;
Rà soát nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để bổ sung các trang thiết bị y
tế, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế….. để đáp ứng nhu cầu thực tế trong
công tác phòng, chống dịch bệnh ở đơn vị chuẩn bị cho năm học mới. Tổ chức tổng
vệ sinh, sát khuẩn trường, lớp, bố trí thêm nơi rửa tay cho giáo viên và học sinh
nhằm bảm bảo số lượng và khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch bệnh.
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3. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên
thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh như: Thực hiện tốt việc đảm bảo
vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo
khẩu trang nơi công cộng, đông người; giữ khoảng cách an toàn với những người
xung quanh, hạn chế các hoạt động tập trung đông người khi chưa cần thiết. Quán
triệt trong toàn đơn vị nếu không có việc cần thiết, hạn chế đi đến những nơi đang
có dịch bệnh theo thông báo của ngành chức năng. Phối hợp với ngành y tế địa
phương thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho toàn đơn vị và
nhất là đối với phụ huynh học sinh để nâng cao nhận thức trong công tác phòng,
chống dịch bệnh.
4. Bằng nhiều hình thức phù hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
việc khai báo sức khỏe toàn dân, phục vụ cho công tác kiểm soát dịch và cung cấp
thông tin chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh trên ứng dụng NCOVI và
cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
5. Các đơn vị rà soát, thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao
động, học sinh, học viên …đã khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và ứng dụng
Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo kết quả triển khai,
thực hiện về phòng Chính trị, tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo bằng đường email
(theo mẫu đính kèm), hạn cuối vào ngày 15/9/2020.
6. Các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp công văn này đến các cơ sở giáo
dục trực thuộc nếu không có hướng dẫn gì thêm (lưu ý: triển khai đến các đơn vị tư
thục, các nhóm, trẻ độc lập của tư nhân) và báo cáo về Sở GDĐT việc triển khai
thực hiện.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Công an tỉnh (Phòng PA03);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm ĐTHL và TĐTDTT;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
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Cơ quan: Tỉnh An
Giang
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Võ Bình Thư
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ĐƠN VỊ:………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày

tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên…đã khai
báo y tế trên ứng dụng NCOVI và Bluezone phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Học sinh
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