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V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19
vào dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và
Lễ hội xuân 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường BTVH Pali Trung cấp Nam bộ;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã,
thành phố.
Căn cứ Công văn số 04/UBND-VX ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về
việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vào dịp
Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021;
Để tiếp tục duy trì kết quả phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành trong tình hình dịch bệnh
trong nước có những dấu hiệu cảnh báo do nhu cầu người dân về nước rất lớn
vào dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc một số
nội dung sau:
1. Tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ
đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng và
Sở GDĐT về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 của
từng đơn vị để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong phòng, chống
dịch; tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là với nguy cơ dịch bệnh; đề cao
trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh,
thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.
3. Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn
vị việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới
theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt yêu cầu “5K” (Khẩu trang Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); thực hiện tốt việc
đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng (chợ, siêu thị, bến xe, bến tàu,...), trên
các phương tiện giao thông công cộng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

4. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị không
được chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông báo cho
người thân, người dân có thân nhân ở nước ngoài về địa phương phải cách ly tập
trung tại các cơ sở cách ly đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly; vận động
người thân và người dân mạnh dạn tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép
hoặc khi phát hiện có trường hợp người nghi ngờ về địa phương, kịp thời thông
báo đến chính quyền địa phương và cơ quan y tế để được quản lý và cách ly đúng
quy định. Phát động phong trào toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
của đơn vị nâng cao ý thức và tăng cường hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.
5. Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các trường hợp cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị có liên quan đến dịch bệnh theo
đúng hướng dẫn của ngành y tế.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện, trong quá trình triển khai
có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Chính trị, tư tưởng (ĐT:
02993.616041) để giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBNT tỉnh (để b/c)
- GĐ, PGĐ (để c/đ);
- Công đoàn ngành GD (để p/h);
- Phòng chuyên môn Sở (để c/đ);
- Website Sở (để t/b);
- Lưu: VT, CTTT.
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