UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1448/SGD&ĐT-VP
V/v tăng cường phòng, chống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày29 tháng 7 năm 2020

dịch COVID-19

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống.

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm GDNNGDTX và các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống trên địa bàn toàn
tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch, chủ động, tích cực, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước
diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19; khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh đeo khẩu trang tại các nơi tập trung đông người và thực hiện
thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch như: Rửa tay bằng xà phòng,
dung dịch sát khuẩn.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm phối
hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế, rà soát, lập danh sách tất cả cán bộ,
giáo viên, học sinh trên địa bàn, đã đến thành phố Đà Nẵng (kể từ ngày
12/7/2020 đến ngày 28/7/2020), yêu cầu khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe;
thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế, nếu có biểu hiện
nghi mắc bệnh như: ho khan, sốt, khó thở…(Danh sách gửi về Sở Giáo dục và
Đào tạo trước 17 giờ, ngày 30/7/2020, theo đúng địa chỉ email
dongcsvc@nghean.edu.vn. ĐT 0906429889).
3. Tạm dừng việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi tham quan
học tập, đi công tác tại thành phố Đà Nẵng và các vùng có nguy cơ lây nhiễm
dịch Covid-19 (đã được Bộ Y tế công bố).
4. Tập trung rà soát trang thiết bị, thuốc, vật tư, phương tiện cần thiết, sẵn
sàng đối phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
5. Triển khai vệ sinh môi trường, lớp học, đặc biệt tại các Điểm thi tốt
nghiệp THPT năm 2020; bố trí đầy đủ hệ thống nước sạch, rửa tay bằng xà

phòng hoặc nước rửa tay khử khuẩn; đảm bảo đủ nước uống cho các thí sinh dự
thi và cán bộ làm nhiệm vụ thi.
6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình phòng,
chống dịch bệnh theo quy định.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo
dục và Đào tạo các huyện, thành, thị; các đơn vị trực thuộc Sở; các Trung tâm
GDNN-GDTX; các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống nghiêm túc
thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Bùi Đình Long, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế Nghệ An (để p/h);
- UBND các huyện, thành, thị (để p/h chỉ đạo);
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Sở GD&ĐT (để chỉ đạo, thực hiện);
- Trường THPT chuyên Đại học Vinh;
- Trường PTNK TDTT Nghệ An;
- Lưu: VT, BCĐ PCD COVID-19-2020.
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