UBND HUYỆN PHONG THỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 958 /PGD&ĐT-KHTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thổ, ngày26 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trong Hội thi Giáo viên dạy
giỏi cấp huyện năm học 2021-2022

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạchsố 847/KH-PGD&ĐT ngày 24/10/2021của phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học
2021-2022,
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình Tổ
chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022, phòng Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với các trường có CBQL, GV tham gia Hội thi
- Tuyên truyền tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong
toàn ngành không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 khi tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022.
- Lập danh sách Ban giám khảo và Giáo viên tham dự thi Hội thi giáo
viên dạy giỏi cấp huyện (Theo các QĐ: 932/QĐ-PGD&ĐT ngày 19/10/2021,
Quyết định số: 951/QĐ-PGD&ĐT ngày 22/10/2021 và Thông báo số 949/TBPGD&ĐT ngày 22/10/2021) của đơn vị chưa được tiêm và đã được tiêm phòng
Covid-19 (mũi 1 và mũi 2), gửi danh sách về phòng GD&ĐT trước 11h ngày
29/10/2021 (qua Zalo đc Vũ Như Trang) theo mẫu đính kèm.
2. Đối với các đơn vị được lựa chọn đặt địa điểm thi Hội thi
Tiếp tục giáo dục học sinh duy trì, nâng cao ý thức thực hiện 5K, đo thân
nhiệt trước khi vào trường.
Yêu cầu trường Mầm non Hoa Ban, trường Tiểu học Thị Trấn và trường
THCS Thị Trấn tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp, phòng ở cho học sinh
ngủ trưa tại trường sạch sẽ, thông thoáng. Tổng vệ sinh toàn trường trước ngày
diễn ra kỳ thi 01 ngày.
Tạo mã QR để kiểm soát người ra, vào trong nhà trường, dán mã QR của
đơn vị ở nơi dễ nhìn, dễ thực hiện quét mã khi ra vào trường.
Chuẩn bị máy đo thân nhiệt, phối hợp cùng đội ngũ y tế của Ban tổ chức
Hội thi để đo thân nhiệt người ra vào đơn vị ( Ban tổ chức sẽ chuẩn bị dung dịch
sát khuẩn cho các đơn vị).
3. Đối với Ban giám khảo, giáo viên tham dự Hội thi
- Thực hiện khai báo y tế trên phần mềm Sổ sức khỏe điện tử. Tạo mã QR
của cá nhân trên sổ sức khỏe điện tử.

- Đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi.
- Thực hiện nghiêm túc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện 5K
theo quy định.
Căn cứ nội dung công văn, đề nghị các trường triển khai, thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.
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