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V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường trực thuộc phòng.
Thực hiện Công văn số 2143/SGDĐT-CTTT ngày 12/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện
nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong
toàn ngành không được lơ là, chủ quan.
2. Tiếp tục giáo dục học sinh duy trì, nâng cao ý thức rửa tay bằng xà
phòng với nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn….; tăng cường
công tác vệ sinh trường, lớp, phòng ở bán trú sạch sẽ, thông thoáng; duy trì kiểm
tra thân nhiệt đối với khách tới làm việc và đeo khẩu trang theo quy định.
3. Đối với học sinh của huyện khi trở về và đi học tập cần thực hiện tốt
các nội dung sau:
- Đối với học sinh của huyện khi trở về địa phương: Tuyên truyền tới học
sinh, cha mẹ học sinh khi trở lại tỉnh, thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch
quy định tại Công văn số 267/CV-BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch đối
với người về từ khu vực có dịch Covid-19. (có văn bản đính kèm)
- Thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế
tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/
Căn cứ nội dung công văn, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai,
thực hiện./.
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