UBND HUYỆN YÊN THẾ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 790 /PGDĐT
V/v chấn chỉnh công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Yên Thế, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS, PTDT Nội trú Yên Thế
Thực hiện Công văn số 1036/SGDĐT-GDMN ngày 23/8/2021 của Sở GDĐT
Bắc Giang về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng
GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc
biệt là Thông điệp “5K” của Bộ Y tế, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của
Trung ương, của tỉnh, của huyện tại nơi làm việc và địa phương nơi cư trú; tuyệt đối
không được lơ là, chủ quan; Chuẩn bị đón học sinh trở lại trường các đơn vị xây dựng kế
hoạch, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng phương án phòng,
chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường học.
2. Tạm dừng tổ chức tất cả các cuộc họp trực tiếp, chuyển sang họp trực tuyến
đảm bảo quy mô, thời gian nhanh, nội dung ngắn gọn. Phân công cán bộ làm việc luân
phiên thường trực cơ quan (trừ giáo viên phải lên lớp), đảm bảo khoảng cách an toàn
phòng chống dịch.
3. Hiệu trưởng các đơn vị quán triệt, chấn chỉnh ngay trong cán bộ công chức, viên
chức, người lao động trong đơn vị dừng ngay việc tập trung đông người, tụ tập ăn uống,
liên hoan, giao lưu, tham quan du lịch (đặc biệt tại thời điểm này, dịp nghỉ Lễ 2-9). Việc
cung cấp, trao đổi thông tin phải chính xác; không được tuyên truyền thông tin không
chính xác về dịch bệnh Covid-19, đưa thông tin thuộc loại văn bản nội bộ lên các trang
mạng xã hội.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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