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COVID-19 trong tinh hinh moi theo Công
dien so 21/CD-UBND ngày 13/10/2021
cua UBND Thành phò

Kinh gui:
-

Các truong THCS, TH, Mâm non công
Các nhóm tré, lóp mâu giáo dôc l-p.

l-p

và

tu

thuc.

Thre hiçn Công diçn so 21/CD-UBND ngày 13/10/2021 cça UBND
Thành phð vê viÇe trièn khai các biÇn pháp phòng, chông djch COVID-19 trên
dia bàn Thành phò trong tinh hinh mói: Công vn sô 3572/SGDDT-CTTT ngày
15/10/2021 cua So GDDT Hà NÙi V/v thue hiÇn công tác phông, chông dËch
COVID-19 trong tinh hinh mói theo Công diÇn sô 21/CÐ-UBND ngày
13/10/2021 cua UBND Thành phô
Phòng Giáo dåc và Dào tao yêu câu Thù truóng các don vË truong hÍc
trrc thuoc: các co so giáo duc mâm non trên dËa bàn (sau dáygoi là các don vi)

thre hien nghiem nÙi dung Công diÇn sô 21/CD-UBND ngày 13/10/2021 cua
UBND Thành phô và các biÇn pháp phòng, chong dich theo tiêu chí, huóng dân,
quy dinh cua Trung urong. Thành pho, dông thoi chú ý mÙt sô diêm nhu sau:

1. Các truròng, các co sß giáo duc tiêp tåc thuc hiÇn viÇc day và hÍc bng

hinh thurc truc tuyên bào dám phù hop, hiçu quá theo dúng kê ho¡ch thoi gian
nm

hoc 2021-2022 cho dên khi có thông báo mói.

2. Các don vi ti¿p tue chuán bj các diÁu kiÇn de sn sàng dón hoc sinh
vÛi co
quay tro l¡i truong hÍc t-p khi dieu kiÇn cho phép. Chç dÙng phôi hop
COVID-19
quan y tê dËa phuong dê hoàn thành viçc tiem vc-xin phòng, chông
cho 100% cán bÙ. giáo viên,

hân viên.

Có phrong án chuân bË to chirc tiêm vc-xin
khi có

huóng dân

và

phân giao

3. Tiêp tue duy tri vic

vc-xin

cça

co

cho hÍc sinh trong dÙ tuôi

quan y tê.

phôi hop chât chë vói gia dinh dê nm

bt

thông

tin vê tinh hinh súc khóe cua hÍc sinh.Thông qua sô liên lac diÇn tu ho·c hÇ
các
thông thong tin liên lac khác (nêu có) gi thông tin, huóng dân cho hÍc sinh toàn
bào
dàm an
bao vÇ suc khoe và các biÇn pháp

bien phap phóng, chóng dich,
dinh.
trong quá trinh hÍc trsrc tuyen ti gia

4. Thông nhât trong toàn don vË nêu có truong hop cán bÙ, giáo viên,
khác thi
nhân viên, hÍc sinh có biêu hiÇn sôt, ho, khó thÝ và các yêu to dËch tê
co só y tê dë dugc khám, tu
thong tin ngay cho nhà truong, dông thoi dra dên
vân, dieu tri.

5. Tiêp tuc thåc hiÇn dot cao diem tuyên truyên pháp lu-t vÁ phòng.,
chöng dich bênh COVID-19 trên dia bàn Thành phô; thue hiÇn nghiem chë dÙ

thông tin báo cáo theo quy dËnh
Phong Giáo dåc và ào t¡o yêu câu Thç truong các don v/ thông báo dây
dú các nÙi dung trên dên cán bÙ, giáo viên, nhân vièn, phå huynh và hÍc sinh de

biet và thrc hiÇn./.
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