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THÔNG BÁO
Ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở GDĐT Châu Tuấn Hồng
tại buổi họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Vào lúc 14 giờ, ngày 03 tháng 3 năm 2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) Châu Tuấn Hồng đã chủ trì buổi họp về việc phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 với thành phần tham dự là Công đoàn ngành giáo dục, Trưởng
phòng chuyên môn, Trưởng phòng GDĐT huyện, thi xã, thành phố, Hiệu trưởng
các trường THPT và đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua và định hướng một số nhiệm
vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Trên cơ sở báo cáo, thông tin của các đơn vị, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo, kết
luận cuộc họp như sau:
- Nhìn chung, trong thời gian qua các đơn vị cơ bản đã chủ động, tích cực
phối hợp với các ban, ngành có liên quan trong việc phòng chống dịch Covid-19
theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành giáo dục. Tình hình học sinh cấp trung học
phổ thông và giáo dục thường xuyên đi học 02 ngày (ngày 02/3 và 03/3) sau kỳ
nghỉ trên 96%, trong đó học sinh khối 12 trên 97%.
- Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị tập trung thực
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục thực hiện vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh theo đúng chỉ đạo của
ngành bằng các dung dịch sát khuẩn (lưu ý những nơi như bể xí, bồn tiểu, tay nắm
cửa, vòi rửa tay…), các thiết bị thí nghiệm, thực hành, đồng dùng, đồ chơi, bàn
phím, con chuột máy vi tính…
2. Chỉ đạo các trường khẩn trương lắp đặt thêm vòi nước sạch, trang bị xà
phòng diệt khuẩn để rửa tay, đảm bảo đủ số lượng học sinh sử dụng, kiểm tra việc
học sinh rửa tay ít nhất 2 lần/buổi (bắt buộc theo khuyến cáo của ngành y tế).
Khuyến khích trang bị cồn/ dung dịch sát khuẩn, đặt ngay những vị trí thuận lợi
cho học sinh, giáo viên sử dụng.
3. Phân công trách nhiệm cụ thể từng bộ phận, từng thành viên trong nhà
trường (Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên, Y tế…) trong việc
phòng chống dịch, xây dựng phương án để xử lý tình huống (nếu có).
4. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh trên các trang
thông tin thời sự của quốc gia, của địa phương. Kịp thời nắm bắt tình hình sức
khỏe của học sinh, giáo viên trong trường, lưu ý đến việc có người nhà, người thân
qua lại vùng có dịch, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh (nếu có) qua đội phản

ứng nhanh của từng địa bàn theo Quyết định số 06/QĐ-SYT ngày 03/02/2020 của
Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Trang bị dụng cụ kiểm tra thân nhiệt cho học sinh theo quy
định.
5. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng, chống dịch bệnh cho bản
thân, yêu cầu mỗi giáo viên, học sinh là một tuyên truyền viên tích cực cho gia
đình và xã hội.
6. Các phòng học phải đảm bảo thông thoáng, trong giờ học mở cửa, không
sử dụng điều hòa, nếu học sinh, giáo viên có biểu hiện bệnh thì mang khẩu trang
đúng cách, bỏ đúng nơi quy định. Giáo dục học sinh hạn chế đi lại nơi đông người,
dừng các sinh hoạt mang tính tập thể, tạm dừng tổ chức việc dạy thêm, học thêm
dưới mọi hình thức.
7. Những nơi có tổ chức cho học sinh nội trú, lưu ý đối với khẩn phần ăn
phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh (phân chia khẩu phần riêng), tổ chức vệ
sinh phòng ở đảm bảo sạch và thông thoáng. Đối với những trường bán trú, trong
thời gian đầu khi học sinh đi học trở lại có thể tạm dừng hoạt động bán trú nếu
chưa đảm bảo tốt điều kiện ăn, nghỉ và an toàn sức khỏe cho học sinh.
8. Hiệu trưởng các trường cần có các giải pháp và tuyên truyền cho học sinh
trở lại lớp đảm bảo sĩ số theo yêu cầu.
Thừa lệnh Phó Giám đốc Sở, Văn phòng Sở thông báo để các đơn vị biết và
tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- PCT UBND tỉnh Ngô Hùng (đế b/c);
- UBND huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Phòng GDĐT huyện, TX, TP (thực hiện);
- Trường THPT và đ/v trực thuộc (thực hiện);
- GĐ, các Phó GĐ; CĐ ngành GD;
- Các phòng chuyên môn của Sở;
- Lưu: VT.
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