UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2315 /SGDĐT-CTTT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp cấp
bách, quyết liệt phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào
tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các
nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt các nội dung của Công điện số 25/CĐ-UBND ngày
27/8/2021 của UBND tỉnh (có văn bản gửi kèm) đến toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh các đơn vị, trường học, đồng thời tiếp tục triển khai thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch
Covid-19 của Sở GD&ĐT.
2. Các biện pháp giám sát, cách ly đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh đã đi/đến/ở từ huyện Nông Cống trở về địa phương:
Yêu cầu tất cả những người đã từng đến, trở về từ huyện Nông Cống trong
khoảng thời gian từ ngày 16/8/2021 đến nay phải đến các trạm y tế, trung tâm y tế
khai báo và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày, hạn chế tối đa việc
tiếp xúc với người khác; nếu có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, mất khướu
giác, vị giác… phải báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được giám sát, xét
nghiệm và xử lý theo quy định.
Tất cả những người đến, trở về từ huyện Nông Cống trong thời gian áp
dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, phải thực hiện xét nghiệm, khai báo y tế và cách ly tập
trung 21 ngày và theo dõi y tế tại nhà ít nhất 7 ngày theo tinh thần Công điện số
18/CĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; trừ trường hợp làm
nhiệm vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, đảm bảo an ninh,
quốc phòng, các trường hợp khác được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và cấp có thẩm quyền.
3. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hạn chế ra khỏi nhà,
chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác,
thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập
quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…; khai báo y tế
thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi
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ra ngoài. Hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các huyện, thị xã, thành phố trong
tỉnh và đi lại từ Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố khác.
4. Tạm dừng các Hội nghị, hoạt động tập trung đông người trong nhà;
trường hợp cần thiết phải tổ chức thì số lượng không quá 50 người; nếu tổ chức từ
30 người trở lên phải được sự đồng ý của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh.
5. Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí
(trong nhà và ngoài trời), tắm biển,… (trừ các đội tuyển tập luyện thi đấu các giải
quốc gia, quốc tế).
6. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn
huyện Nông Cống.
Yêu cầu toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường
chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.
Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh không hoang mang, dao động trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn, tìm hiểu kỹ các nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng
xã hội; không đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.
Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, ngành y tế địa
phương triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt tối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
các nhà trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện
nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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