UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 716 /SGDĐT-CTTT
V/v tiếp tục cho học sinh, học viên,
sinh viên nghỉ học để phòng chống
dịch bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường có cấp Trung học phổ thông;
- Các cơ sở giáo dục thường xuyên;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1914/UBND-GD, ngày 25/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Phòng
GDĐT, các trường có cấp Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường
xuyên, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh (Sau đây
gọi chung là các đơn vị) triển khai một số công việc sau:
1. Tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học
đến hết ngày 15/4/2020 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
2. Trong thời gian nghỉ học, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn
bản đã chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành. Một số nội
dung phải tiếp tục đặc biệt quan tâm như sau:
- Chủ động thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên và phụ huynh
thời gian nghỉ học nêu trên và đề nghị phụ huynh:
+ Thực hiện cơ chế liên lạc thường xuyên với nhà trường để cập nhật
thông tin sức khỏe của học sinh, học viên, sinh viên; khai báo với chính
quyền, cơ quan y tế trên địa bàn và thông tin kịp thời với nhà trường khi có
các tình huống phát sinh;
+ Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc cho học sinh, học viên, sinh
viên trong thời gian nghỉ học; yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên ở nhà, hạn
chế đi ra đường, không đến nơi tập trung đông người; tham gia giao thông an
toàn; phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian nghỉ học;
+ Thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin
chính thống, đã được kiểm duyệt để phòng, chống dịch bệnh cho học sinh,
học viên, sinh viên.
- Tổ chức, phân công trực lãnh đạo (24/7, không tắt máy điện thoại); duy
trì vệ sinh cảnh quan, trường lớp học; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với
các đơn vị y tế để phun khử khuẩn trường lớp học và sẵn sàng đảm bảo các điều
kiện cần thiết khi học sinh đi học trở lại;
- Rà soát lại kịch bản hành động ứng phó với các cấp độ của dịch
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bệnh Covid-19 tại đơn vị, trong đó đảm bảo thực hiện theo đúng phương
châm chỉ đạo: “3 trước”: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; chuẩn
bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước;
“4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần
tại chỗ. Phân công, giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể để có thể kiểm đếm,
đánh giá công việc của từng tập thể, cá nhân;
- Căn cứ chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương để tham gia
hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh, như: Nhập số liệu kết quả khám
sức khỏe vào phần mềm sức khỏe toàn dân; tham gia làm công tác phiên dịch,
giao tiếp với người nước ngoài, hướng dẫn người nước ngoài kê khai Tờ khai
y tế tại các chốt kiểm dịch vào tỉnh Quảng Ninh; vận động, quyên góp ủng hộ
hiện vật, thiết bị y tế, nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19,…;
- Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi thân nhiệt (đo thân
nhiệt) đối với cán bộ, giáo viên, người lao động, người dân (có ghi sổ nhật ký)
đến làm việc tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, người lao
động và người dân đến làm việc đều đeo khẩu trang, được sát khuẩn theo quy
định; mở Sổ nhật ký kiểm soát, theo dõi, ghi chép quá trình triển khai thực
hiện hàng ngày, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những tình huống
bất thường.
- Đối với việc học tập của học sinh, học viên trong thời gian tạm nghỉ
phòng, chống dịch (Sở GDĐT tiếp tục có hướng dẫn riêng).
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Sở GDĐT
theo quy định.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Bộ GDĐT;
- Sở Y tế;
- Sở Lao động- TB và Xã hội;
- UBND huyện, TX, TP;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Công đoàn ngành Giáo dục;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, CTTT.
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