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V/v tiếp tục công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 và phòng chống rét trong
trường học

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;
- Chủ nhóm trẻ độc lập tư thục.
Căn cứ Thông báo số 5166/TB-SYT ngày 27/12/2021 của Sở Y tế về đánh
giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế thì tỉnh
Hà Tĩnh có cấp độ dịch bệnh COVID-19 là Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình; Thị xã
Hồng Lĩnh là Cấp độ 1 - Bình thường mới, trong đó phường Bắc Hồng là Cấp độ 2
- Nguy cơ trung bình; các phường, xã còn lại là Cấp độ 1.
Thực hiện Công văn số 2621/SGDĐT-CTTT ngày 28/12/2021 của Sở
GD&ĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và việc phòng chống rét
trong trường học; trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn còn
xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, có trường hợp mắc COVID-19 chưa rõ
nguồn lây và trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lạnh kéo dài, nhiều ngày có nền
nhiệt độ thấp, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch, phương án cụ thể để phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường, duy trì nghiêm việc thực hiện quy định
5K của Bộ Y tế (nhất là việc đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, phân luồng tuyệt đối
giữa các lớp học, khai báo y tế bằng quét mã QR).
Chủ động tuyên truyền, rà soát các đối tượng học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi
và cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên để tiêm phòng Vaccine Covid-19 đầy đủ.
Tăng cường thông tin, truyền thông về sự nguy hiểm của biến chủng OMICRON
của vi rút SARS-CoV-2 nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của cán bộ
quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm
triển khai thực hiện hiệu quả, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
2. Triển khai tốt việc chống rét cho học sinh; thực hiện che chắn không để
gió lạnh lùa vào lớp học, không để học sinh đi chân trần tiếp xúc trực tiếp với nền
nhà; thường xuyên bố trí đủ nước ấm để học sinh sử dụng; nhắc nhở, hướng dẫn và
yêu cầu học sinh và cha mẹ học sinh việc học sinh khi đến trường thì phải được
mặc đủ quần áo ấm, không được quy định học sinh mặc đồng phục trong ngày mưa
rét; quan tâm tư vấn về chế độ dinh dưỡng để giúp học sinh tăng sức đề kháng với
các bệnh đường hô hấp về mùa đông. Đối với các trường mầm non, nhóm trẻ độc
lập tư thục lưu ý thêm việc rà soát cơ sở vật chất đảm bảo đủ ấm cho trẻ khi hoạt
động, khi ngủ; đảm bảo chế độ chất lượng khẩu phần ăn và tăng cường dinh dưỡng
cho từng bữa ăn hợp lí, trẻ được ăn khi thức ăn còn ấm. Các đơn vị chủ động điều
chỉnh giờ học, kế hoạch dạy học nếu trời rét đậm, rét hại.
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3. Tăng cường công tác vệ sinh, phong quang trường lớp; thường xuyên duy
tu, bảo dưỡng, sữa chữa các công trình vệ sinh trong nhà trường; trang bị, mua sắm
đầy đủ dụng cụ lao động vệ sinh, chất tẩy rửa, phục vụ cho công tác vệ sinh hàng
ngày, hàng tuần, đảm bảo trường, lớp học và các công trình vệ sinh luôn sạch sẽ,
đạt tiêu chuẩn theo quy định. Nhà trường quản lí, kiểm tra, giám sát việc bảo vệ, sử
dụng các công trình vệ sinh, gắn với việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp góp
phần tạo nên môi trường giáo dục văn minh và thân thiện.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường, chủ nhóm trẻ độc
lập tư thục triển khai thực hiện nghiêm túc./.
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