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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Về việc tăng cường phòng, chống
dịch, bệnh Covid-19 tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện;
- Trung tâm y tế huyện Tam Dương
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
để “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
tỉnh; Căn cứ Văn bản số 9377/CV-BCĐ ngày 21/10/2021 của Ban chỉ đạo công
tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày
21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường phòng, chống
dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và một số văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, BCĐ
phòng chống dịch, bệnh Covid-19 của các cấp.
Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh và
một số huyện, thị lân cận (Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc) đang tác động đến
ngành giáo dục, một số huyện đã tạm dừng việc tổ chức học trực tiếp chuyển sang
hình thức học online-học trực tuyến. Để hạn chế mức độ thấp nhất của dịch, bệnh
Covid-19 tác động vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn; UBND huyện yêu cầu các
cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Phòng giáo dục và đào tạo; Trung tâm GDNN&GDTX huyện và các cơ
sở giáo dục trên địa bàn huyện
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, giáo viên nhân
viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị trường học chấp hành nghiêm túc các
quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của
các cấp tỉnh, huyện, địa phương; hạn chế đến thăm người ốm tại các cơ sở điều
trị, không ra vào vùng dịch, trừ trường hợp bất khả kháng phải báo cáo và được
sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị và phải thực hiện khai báo y tế theo quy định.
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- Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; quán triệt cán bộ,
giáo viên, nhân viên, người lao động nếu gia đình có việc hiếu, hỷ cần thực hiện
rút ngắn thời gian tổ chức, không mời khách ăn uống, tập trung đông người, chỉ
tổ chức trong phạm vi gia đình, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” và cần phối
hợp với cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch
Covid -19 theo quy định của ngành Y tế.
- Thực hiện nghiêm túc công tác truyền thông, hướng dẫn đến phụ huynh
và học sinh về thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo
nội dung tuyên truyền tại văn bản số 1356/TTYT-YTCC ngày 22/11/2021 của
trung tâm y tế huyện; đảm bảo 100% phụ huynh ký cam kết tuân thủ thực hiện
các quy định phòng, chống dịch đối với nhà trường. Thực hiện nghiêm việc đo
thân nhiệt đối với khách, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh khi ra vào
đơn vị và ghi chép đầy đủ số liệu đo hàng ngày vào sổ theo dõi thân nhiệt.
- Bổ sung vật tư, y tế phòng chống, dịch bệnh Covid-19, hoàn thiện ngay
tủ thuốc và nội qui phòng chống dịch của cơ quan, đơn vị; triển khai xét nghiệm
sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên định kỳ ít nhất 35% hàng tuần số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và
học sinh đơn vị.
- Khi phát hiện cán bộ, giáo viên, học sinh có liên quan đến vùng dịch,
trường hợp có biểu hiện ho, sốt… tại trường học, cần thực hiện phương án khoanh
vùng, truy vết, cách ly tạm thời theo quy định. Báo cáo BCĐ phòng, chống dịch
địa phương, liên hệ với Trung tâm Y tế huyện để được tư vấn, xét nghiệm tets
nhanh và xét nghiệm SARSCoV-2 trong trường hợp cần thiết.
- Tổ chức các điều kiện đảm bảo sẵn sàng phối hợp với cơ quan y tế, triển
khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh theo Kế hoạch số 278/KHUBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh.
- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, phòng GD&ĐT,
Trung tâm GDNN&GDTX huyện và các trường học phải lên phương án, kế hoạch
sẵn sàng chuyển trạng thái các hoạt động giáo dục từ dạy học trực tiếp chuyển
sang dạy học trực tuyến, đảm bảo linh hoạt, an toàn, hiệu quả.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu
để dịch bệnh lây lan tại cơ quan đơn vị mình phụ trách do nguyên nhân chủ quan,
không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
2. Đối với Trung tâm y tế
- Phối hợp với phòng GD&ĐT Hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện
và tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị trường học.
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- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn thực hành lấy mẫu, xét
nghiệm tets nhanh kháng nguyên COVID-19 cho Tổ an toàn COVID-19 của đơn
vị, trường học.
- Phối hợp với BCĐ phòng, chống dịch Covid- 19 của UBND các xã, thị
trấn, các cơ sở giáo dục sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó nhanh với tình hình dịch bệnh
Covid-19 xảy ra trong trường học.
3. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch trên địa bàn
- Bố trí lực lượng chức năng (công an viên, dân quân tự vệ, y tế…) phối
hợp với các nhà trường trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị không
chấp hành các biệp pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện sẵn sàng ứng phó nhanh với tình hình
dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong trường học.
Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các phó CT;
- BCĐ- PCD huyện;
- TT Y tế huyện;
- UBND xã, thị trấn ;
- Lưu: VT, GDĐT.
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