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V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo
tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng
Thực hiện Công văn số 2469/SGD&ĐT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo tổ chức hoạt
động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị thực hiện những nội dung sau:
1. Khẩn trương thông tin đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học
sinh, đặc biệt các trường hợp đang lưu trú ngoài tỉnh về điều kiện được vào tỉnh
và các quy định về phòng, chống dịch, cụ thể:
a) Điều kiện người vào địa bàn tỉnh
Người vào địa bàn tỉnh: Khai báo y tế, cung cấp thông tin dịch tễ trung thực
và các loại giấy tờ có liên quan (Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân; Thẻ
xanh, Thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm ngừa; giấy ra
viện hoặc giấy chứng nhận khỏi bệnh; giấy xét nghiệm...) theo yêu cầu của lực
lượng chức năng.
- Đối với người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 1,2: Được lưu thông qua chốt;
- Đối với người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 3: Được lưu thông qua chốt,
trong trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ, phải có xét nghiệm
SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng
Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến
địa phương; nếu không đủ điều kiện, giải quyết như người đến từ vùng đánh giá
cấp độ 4;
- Đối với người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 4:
+ Người có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã
tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6
tháng tính đến thời điểm đến địa phương: được lưu thông qua chốt, về địa
phương theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định;
+ Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Được lưu thông qua
chốt, về địa phương cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định;
+ Người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tập trung
hoặc cách ly tại nhà tùy theo điều kiện của từng trường hợp cụ thể;
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+ Riêng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,... thường xuyên ra vào tỉnh, trong ngày về thì có giấy tiêm phòng 2 mũi hoặc giấy chứng nhận F0
khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, được lưu thông qua chốt.
b) Đối với người đi ra khỏi địa bàn tỉnh, không phải xin giấy đi đường,
nhưng khi trở về phải thực hiện các quy định như người vào tỉnh.
2. Khẩn trương rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực
tiếp; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn lớp, bàn, ghế, các thiết bị dạy học, cầu thang,
tay nắm khóa cửa,…; hoàn thành trước khi học sinh trở lại trường. Đối với các
trường học đang được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác
phòng, chống dịch,.. sau khi tiếp nhận lại cần nhanh chóng khử khuẩn, sửa chữa,
hoàn thiện để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại; rà soát tình hình đội
ngũ giáo viên, nhân viên của các trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh; bổ sung cơ
sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới.
3. Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 đối với cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông (Đính kèm quy
định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục).
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch
bệnh cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh, học sinh; phối hợp chặt chẽ với
gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm
các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời; phối hợp với
các cơ sở y tế địa phương hoàn thiện phương án phòng dịch và xử lý các tình
huống phát sinh một cách kịp thời và hiệu quả.
5. Triển khai ngay việc lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin cho học sinh
trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18; thống kê (theo từng độ tuổi), báo cáo số lượng
về
Phòng
Giáo
dục
và
Đào
tạo
qua
link trực
tuyến
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oKiNdGsNRQExmuGaPE9MmfeIoCd
DJM0KtPiIfGvoig/edit?usp=sharing , hoàn tất trước 14 giờ, ngày 28 tháng 10
năm 2021.
6. Giao Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình và chịu trách
nhiệm về việc phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý; thực hiện
nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; các trường hợp, tình huống phát sinh cần
báo ngay về lãnh đạo Phòng để có hướng xử lý kịp thời.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc nội
dung nêu trên./.
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