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UBND HUYỆN VĂN GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 171/PGDĐT-CTTT 
V/ v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 và chuẩn bị các điều kiện về 

CSVS, trang thiết bị chuẩn bị cho 

năm học mới 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                     

Văn Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:   - Các trường MN, TH, THCS trong huyện; 

        - Trường TH&THCS Phụng Công; 

            - Các cơ sở GDMN Tư thục trong huyện; 

 

Căn cứ Công văn số 1388/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 01/8/2020 của Sở 

GD&ĐT Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

 Phòng Giáo dục và Đào yêu cầu các đơn vị trường học, các cơ sở giáo 

dục mầm non tư thục trong huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

- Tiếp tục thực hiện các công văn chỉ đạo về công tác phòng chống dịch 

Covid – 19 của Bộ GD&ĐT,  Bộ Y tế UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện 

và Phòng GD&ĐT đã gửi và chuyển tiếp đến các đơn vị.  

- Tổ chức vệ sinh môi trường sạch sẽ trong khuôn viên trường học, lớp 

học, khuôn viên trường, rãnh thoát nước, phòng thí nghiệm, phòng thư viện – 

thiết bị, bếp ăn, nhà vệ sinh; Vệ sinh, tẩy rửa đồ dùng học tập, đồ chơi, các vật 

dụng trong lớp học, hành lang, cầu thang trước thềm năm học mới.  

- Phải đảm bao an toàn khi học sinh tựu trường; Đảm bảo đầy đủ về 

nguồn nước sạch; trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, xà phòng, nước 

rửa tay khô, dung dịch khử khuẩn, hộp giấy khô; bố trí thùng đựng rác và chất 

thải có nắp đậy ... đảm bảo đủ số lượng dùng cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử 

dụng trong suốt thời gian ở trường. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tới cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về ý thức phòng, chống 

dịch bệnh; nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không 

được lơ là, chủ quan, nới lỏng công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Đối cới các trường Mầm non, các cơ sở GDMN tư thục: 

+ Tiếp tục vệ sinh, tẩy rửa đồ dùng học tập, đồ chơi, các vật dụng trong 

lớp học; Đảm bảo đầy đủ về nguồn nước sạch; trang bị đầy đủ máy đo thân 

nhiệt, nhiệt kế, xà phòng, nước rửa tay khô, dung dịch khử khuẩn, hộp giấy khô; 

bố trí thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy ... đảm bảo đủ số lượng dùng cho 

cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng trong suốt thời gian ở trường. 

+ Bố trí nước uống đầy đủ, khuyến khích các đơn vị nhà trường chuẩn bị 

nước ấm, đun sôi để nguội; tuyên truyền, khuyến khích học sinh tự trang bị vật 

dụng uống nước, vật dụng cá nhân cần thiết từ nhà tới trường, đảm bảo học sinh 
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không sử dụng chung các vật dụng uống nước, khăn lau và các vật dụng sinh 

hoạt cá nhân khi ở trường;  

+ Chuẩn bị khẩu trang y tế để xử dụng cho học sinh, giáo viên, cán bộ, 

nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

+ Yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên phải đeo khẩu trang đi từ nhà đến 

trường và từ trường về nhà và trong thời gian ở trường; Giáo viên chủ nhiệm 

phối hợp với phụ huynh HS để theo dõi sức khỏe học sinh trong việc theo dõi 

nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở trước khi đến trường.  

+ Khi học sinh đến trường tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trước khi 

vào lớp (có sổ nhật ký); Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với 

nước sạch và xà phòng, dung dịch xát khuẩn trước khi vào lớp. 

+ Phối hợp BCĐ, với trạm y tế, trung tâm y tế của địa phương, bố trí nhân 

viên y tế trực tại đơn vị; bố trí phòng y tế riêng tại trường với đầy đủ trang thiết 

bị y tế theo quy định để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết). 

+ Sau mỗi buổi học các nhà trường tổ chức lau dọn nền phòng, tường 

phòng, bàn ghế, đồ dùng, cửa, các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, tay 

nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, cầu thang… bằng nước sát khuẩn. 

+ Đối với các đơn vị nhà trường, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục có 

dịch vụ xe đưa đón học sinh bằng ôtô: thực hiện nghiêm các quy định về an 

toàn, vệ sinh, khử khuẩn xe ôtô trước, trong và sau khi đưa đón học sinh hàng 

ngày; đặc biệt trước và sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh phải tiến hành lau khử 

khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. Nhắc nhở phụ huynh 

học sinh có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên đường từ nhà tới trường và từ trường về nhà. 

- Công tác báo cáo: Có biểu hiện bất thường về sức khỏe đối với CBGV, 

nhân viên và học sinh vắng mặt trong thời gian đi học tại trường, cụ thể của từng 

học sinh, từng CBGVNV (báo cáo nhanh về PGD – Buổi sáng 8h30 và buổi 

chiều 15h30). 

Yêu cầu các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục 

nghiêm túc triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương. 

Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ: về Phòng GD&ĐT (Đ/c Dương địa chỉ email: 

cnttpgdvangiang.hungyen@gmail.com)  để được phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, CTTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
Đào Thị Bích Ngọc 

 


