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V/v hướng dẫn tổ chức dạy học, an
toàn khi sử dụng thiết bị dạy và học
trực tuyến trong tình hình mới.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị có giảng dạy chương trình giáo dục thường
xuyên bậc trung học phổ thông;
- Thủ trưởng các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dịch vụ tư vấn du
học, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa trên
địa bàn tỉnh.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có chiều
hướng diễn biến phức tạp đặc biệt là tại Thị xã Bỉm Sơn và một số địa phương
đã xuất hiện các ca bệnh F0 là cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường.
Trên cơ sở Báo cáo số 30/BC-THPTBS ngày 13/10/2021 của trường THPT
Bỉm Sơn về việc cho học sinh học trực tuyến phòng chống dịch Covid-19; Nhằm
kịp thời ngăn chặn việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng nói chung
và trong các cơ sở giáo dục nói riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục triển
khai một số nội dung sau đây:
1. Tiếp tục tổ chức và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và các ban, ngành có liên
quan; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động thực hiện đầy
đủ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo
“5K” của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang và khai báo y tế khi đi ra ngoài.
3. Nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, kịp thời phát
hiện sớm nhất các nguy cơ có thể làm lây lan dịch bệnh tại đơn vị để triển khai
các biện pháp ứng phó kịp thời.
4. Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình tại đơn vị, nắm chắc các đối
tượng F0, F1, F2 là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị để kịp
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thời phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành các biện pháp phòng chống
dịch theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
5. Hạn chế việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động ngoại khóa,…
không thật sự cần thiết, nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.
6. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các khu vực khác khi
có nguy cơ về dịch bệnh Covid-19, tổ chức dạy học chủ động, linh hoạt qua hình
thức dạy học trực tiếp, trực tuyến phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19
theo Công văn số 2302/SGDĐT-VP ngày 26/8/2021 và Kế hoạch 2627/KHSGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt lưu ý an toàn khi
sử dụng các thiết bị điện tử trong dạy và học trực tuyến:
6.1. Đối với phụ huynh học sinh
- Do không thể liên tục ở bên khi con học trực tuyến, phụ huynh cần hướng
dẫn con cách sử dụng thiết bị điện tử an toàn. Phụ huynh nên dạy con cách phân
biệt kim loại, không cầm vật có kim loại khi sử dụng máy tính hay khi di chuyển
máy tính; hướng dẫn con khi cắm sạc vào ổ điện, tay phải khô, chân phải đi dép
và tuyệt đối không chạm tay vào phần có kim loại; lúc cắm điện, các con không
được cầm trên tay các vật dụng bằng kim loại như kéo, compa hay các vật dụng
có kim loại; giải thích cho con về cách thức hoạt động của điện như các đường
dây điện trong môi trường xung quanh, các phích cắm, ổ cắm; khuyến cáo các
con không nhét bất cứ thứ gì vào ổ cắm điện; nhắc lại liên tục những kiến thức
về an toàn điện và cho con rèn luyện thường xuyên nhằm xây dựng được kỹ
năng về an toàn điện; nhắc nhở con không ăn uống xung quanh nơi học tập để
tránh đổ nước vào thiết bị học, gây chập điện.
- Thường xuyên quan tâm, rà soát thiết bị điện tử, nguồn điện trong nhà để
phục vụ việc học tập của con; cần kiểm tra ổ điện nơi cắm sạc, nếu có hiện
tượng dây cắm lỏng, sạc chập chờn cần thay ổ mới; lựa chọn, lắp đặt thiết bị
điện trong gia đình phải đảm bảo an toàn cho con như: nên sử dụng ổ và phích
cắm có 3 chân, 3 dây để chống rò rỉ điện; chọn các mẫu ổ cắm có nắp đậy hoặc
gắn thêm nắp chống thấm khi lắp đặt; đặc biệt ổ cắm điện, công tắc nên được lắp
đặt ở vị trí cao hơn 1,4m để trẻ không với tới được.
- Kiểm tra pin, sạc đầy pin của thiết bị điện tử như điện thoại, laptop trước
buổi học. Nếu có hiện tượng sạc nhanh đầy, dùng nhanh hết, phải kiểm tra đề
phòng pin bị phồng và thay thế pin để tránh xảy ra nguy hiểm khi sử dụng liên
tục trong thời gian dài.
6.2. Đối với giáo viên

3
- Trước khi tổ chức học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ
môn nhà trường liên tục nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh lưu ý về vấn đề
an toàn điện; nhắc nhở học sinh luôn sạc đầy điện thoại trước khi học trực tuyến;
không nên để xảy ra tình trạng vừa học vừa sạc pin.
- Thường xuyên tích hợp các nội dung sử dụng thiết bị điện một cách an
toàn trong bài giảng, giúp học sinh hình thành kỹ năng trong khi học trực tuyến.
6.3. Đối với nhà trường
- Tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sử dụng an toàn các thiết bị điện,
thiết bị dạy và học trực tuyến đến giáo viên và học sinh; cách xử lý các tình
huống mất an toàn về điện.
- Thường xuyên phối hợp, thông báo, trao đổi thời khóa biểu, kết quả học
tập hằng ngày, hằng tuần với gia đình, phụ huynh học sinh. Từ đó có các định
hướng, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị học, thời gian học cho học
sinh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, VP.
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