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UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

 

Số: 137/PGD&ĐT 
V/v thực hiện Chỉ thị số 11/CT-

CTUBND về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khoái Châu, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 621/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 17/4/2020 của 

Phòng GD&ĐT về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-10 theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm túc tuân thủ chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, của huyện và ngành Giáo dục với phương châm “Chống dịch như chống 

giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xem nhẹ. Toàn ngành quyết tâm không để 

dịch bệnh lây lan và bùng phát tại cơ quan, trường học. 

2. Tiếp tục cho trẻ em, học sinh nghỉ học (không đến trường học) cho đến khi 

có thông báo đi học trở lại. Hiệu trưởng các nhà trường tăng cường chỉ đạo triển 

khai các hoạt động hỗ trợ học sinh học tập qua truyền hình và Internet; có biện pháp 

quản lý, hỗ trợ học sinh để đạt hiệu quả, thiết thực, an toàn. Trong thời gian học sinh 

nghỉ học tại trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên chỉ đến trường khi có việc thật sự 

cần thiết phải giải quyết liên quan đến công tác quản lý, điều hành, công tác phòng, 

chống dịch bệnh, tổ chức học tập qua truyền hình, qua Internet và các công việc 

chuyên môn cần thiết khác. Trong quá trình làm việc tại trường phải thực hiện triệt 

để các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh như: vệ sinh phòng dịch, giữa khoảng cách 

tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang, không tập trung họp quá 20 người… 

3. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao ý thức, 

trách nhiệm về phòng, chống dịch bệnh đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh và yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tuyệt đối không để xảy ra vi 

phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: hạn chế di chuyển khi không 
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cần thiết, tránh tụ tập đông người, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, không thực 

hiện giãn cách xã hội, không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực… 

4. Thường xuyên thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống 

dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, trang thiết bị cần thiết nhằm  bảo đảm các 

điều kiện an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại. Thủ trưởng đơn vị chịu trách 

nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh tại đơn vị do lơ là, chủ quan, xem nhẹ, không thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan 

quản lý cấp trên. 

Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 
 


