UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 513 /SGDĐT - VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 23 tháng 04 năm 2020

V/v học sinh, học viên, sinh viên
đi học trở lại sau thời gian nghỉ học
để phòng, chống dịch Covid -19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 3522/UBND-KGVX ngày 23 tháng 4 năm 2020
của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về việc học sinh, học viên, sinh viên
đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo cho học sinh khối lớp 9 trung học cơ sở, học sinh cấp trung
học phổ thông và giáo dục thường xuyên (cấp trung học phổ thông) đi học trở lại
từ ngày 27/4/2020; học viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.
2. Đối với trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8),
học viên của các cơ sở giáo dục - đào tạo còn lại tiếp tục nghỉ học để phòng,
chống dịch đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của các cấp về phòng, chống dịch bệnh; triển khai thực hiện Công văn số
2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế và Công văn số 1504/SYT-KHNVY
ngày 22/4/29020 của Sở Y tế Đắk Lắk về việc triển khai phòng chống dịch
Covid-19 trong các cơ sở giáo dục (các văn bản đính kèm).
4. Tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng trường lớp học, bếp ăn tập thể,
bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ chơi,… trước khi đón học sinh trở lại trường học;
thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho
HSHVSV và cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).
5. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh,
CBGVNV. Yêu cầu HSHVSV, CBGVNV đeo khẩu trang trên đường đến trường
và trở về nhà, trong thời gian ở trường; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử
dụng dung dịch sát khuẩn đúng cách.
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6. Tuỳ vào điều kiện cơ sở vật chất thực tế, các nhà trường chủ động xây
dựng phương án phân chia lớp học và bố trí giáo viên dạy học hợp lý để đảm bảo
khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh tối thiểu 1,5 m.
7. Không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông học sinh, tổ chức
chào cờ theo phạm vi lớp học.
8. Tổ chức bếp ăn tập thể, khu bán trú, nội trú phải đảm bảo các điều kiện
vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm.
9. Sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy và học sau thời gian tạm
nghỉ; thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và kế hoạch thời gian năm học.
10. Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ, vận
động học sinh đi học, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học do khó khăn trong
thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.
11. Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo nhanh về tình hình học
sinh đi học trở lại (đối với HSHVSV chưa đi học trở lại cần nêu rõ lý do) và tình
hình duy trì, ổn định nề nếp dạy học của đơn vị trước 15 giờ 00 hằng ngày về
Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng và Văn phòng Sở).
Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Vụ GDTC- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng CMNV;
- Sở Y tế, Sở LĐ-TB và XH (để phối hợp);
- Các cơ quan báo, đài (để phối hợp);
- Website Sở;
- Lưu: VP.
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