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I

Kính gửi: Hiệu trưỏng các trường trực thuộc trong huyện.
Thực hiện Công văn số 3880/SGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Phước về việc tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;
Thực hiện Công văn số 2075/UBND-VX ngày 03/12/2020 của UBND
huyện Lộc Ninh về việc thực hiện Công văn số 4441/UBND-KGVX ngày
02/12/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19;
Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch
COVID-19; Phòng GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc, các đơn vị
trực thuộc tăng cường thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho người
học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Tạm dừng
các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nếu không cần thiết; trong trường
họp tổ chức phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như
đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo quy định. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp
5K”: Khẩu trang-Khử l<diuẩn-Khoảng cách Không tập trung-Khai báo y tế.
2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại các cơ
sở giáo dục như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước
sạch và xà phòng... xây dựng các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học,
nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường,
lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sảt khuẩn hoặc xà phòng và
các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý,
dạy và học. Các đơn vị tăng cường thực hiện việc dạy học và ôn tập cho học
sinh thông qua phần mềm dạy học trực tuyến đã được UBND tỉnh cung cấp và
triển lchai tập huấn hướng dẫn sử dụng (Công văn số 2673/SGDĐT-GDTrH
ngày 04/9/2020) tại địa chỉ http://lms.binhphuoc.edu.vn. Thực hiện nghiêm túc
việc cài đặt, triển khai ứng dụng (App) “An toàn COVID” theo yêu cầu tại
Công văn 3549/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2020 của Sở GD&ĐT về việc cài
đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch COVID và thực hiện việc khai
báo, báo cáo định kỳ theo quy định.
4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương để triển Idiai thực
hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn trước tình hình dịch COVID-19

diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường họp có biểu hiện sốt, ho, Idió
thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19; báo cáo ngay với cơ sở y tế ở địa phương
và thực hiện theo hướng dân xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong
trường học (Công văn số 1058/SGDĐTGDTrH ngày 24/4/2020 của Sở
GD&ĐT).
Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường học, Phòng GD&ĐT đề
nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Thủ trưởng các đơn vị
chịu trách nhiệm về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại đon vị thuộc phạm
vi quản lý./.
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