UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2513 /SGDĐT-CTTT
V/v thông báo cho trẻ mầm non, học
sinh đi học sau thời gian dừng học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2021

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.
Thực hiện Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Được sự uỷ quyền của Chủ tịch
UBND tỉnh, sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo một số địa phương đang thực
hiện giãn cách xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng
GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trên địa
bàn tỉnh triển khai thực hiện các dung sau:
1. Thông báo cho trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh và học sinh các
trường phổ thông từ tiểu học đến THPT, GDTX tại các địa phương kết thúc thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đi
học từ thứ Hai, ngày 20/9/2021. Đối với bậc Tiểu học chỉ tổ chức học 01 buổi/
ngày, không tổ chức bán trú. Yêu cầu các nhà trường chưa được tổ chức dạy
thêm, học thêm.
2. Phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tiến hành tiêu độc, khử khuẩn,
tổng vệ sinh khuôn viên trường học theo quy định phòng, chống dịch hoàn thành
trước ngày 18/9/2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các
cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng công tác
tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy đo thân nhiệt, nước
sát khuẩn, xà phòng,..), duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy
định. Yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên thực hiện nghiêm
túc “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung Khai báo y tế”.
3. Phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm bắt việc đi lại, giao tiếp của
học sinh, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng học sinh đã tiếp xúc với người
đang thuộc diện cách ly hoặc có các biểu hiện ho, sốt, khó thở mà vẫn đến
trường. Kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và phối hợp với ngành y tế
để xử lý.
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Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các
nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- UBND các huyện, thị, tp (p/h);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban cơ quan Sở GDĐT (t/h);
- Đài Phát thanh và Truyền hình TH, Báo TH;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức

