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Đắk Lắk, ngày 07 tháng 02 năm 2020

V/v cho phép học sinh mầm non và phổ
thông tiếp tục nghỉ học để phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông
nhiều cấp học.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy
ban Nhân dân (UBND) tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra;
Trước tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp; được sự nhất trí
của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 973/UBND-KGVX ngày 07/02/2020
cho học sinh nghỉ học phòng dịch nCoV,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung
học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học triển khai thực hiện một số nội
dung sau:
1. Thông báo cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
tiếp tục được nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 để phòng,
chống dịch bệnh.
2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, Thủ trưởng các đơn vị lưu ý:
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở GDĐT. Triển khai kế hoạch và các giải pháp
phòng chống dịch bệnh nCoV tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo
phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế (Tất cả các văn bản được đăng tải tại
chuyên mục “Phòng chống dịch bệnh nCoV” trên Website của Sở GDĐT và đã
gửi cho các đơn vị).
- Quản lý chặt chẽ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động
(CBGVNV) của đơn vị: Phân công nhiệm vụ trực trường và tham gia các hoạt
động phòng chống dịch bệnh tại trường; chỉ đạo CBGVNV tuyệt đối không tự ý
đi ra khỏi địa phương; không tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí đông
người; luôn sẵn sàng khi được điều động phục vụ công tác phòng, chống dịch
bệnh.
- Chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh trong
thời gian nghỉ học: Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và chăm sóc sức
khỏe của học sinh; lưu ý học sinh không đến nơi đông người; hướng dẫn học
sinh tự ôn tập tại nhà, sử dụng phần mềm học trực tuyến do VNPT hoặc Viettel
Đắk Lắk cung cấp miễn phí để học tập, trao đổi, củng cố kiến thức (Các trường

chủ động liên hệ VNPT Đắk Lắk theo số điện thoại: 02623.845678 hoặc ông
Nguyễn Thành Trương - Phòng KHTCDN của VNPT Đắk Lắk, ĐT:
0912.613.614; Email: truongnt.dlc@vnpt.vn).
- Chủ động phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện thường
xuyên vệ sinh môi trường; các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh tại
đơn vị.
- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dạy bù hợp lý, đảm bảo kế
hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.
- Trong thời gian diễn biến dịch bệnh, nếu phát hiện các trường hợp
nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại
đơn vị, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh của địa phương; đồng thời báo cáo về Sở GDĐT qua Văn Phòng Sở (Email nội
bộ và điện thoại: 0262.3857421) hoặc qua phòng Chính trị, tư tưởng (ĐT:
0262.3811388).
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn
trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Vụ GDTC- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);;
- UBND tỉnh (để báo cáo); ;
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng CMNV;
- Sở: Y tế, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo, đài (để phối hợp);
- Website Sở;
- Lưu: VP, CTTT.
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