UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 226/SGDĐT-CTrTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Đôn đốc đẩy mạnh công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của virus Corona
(nCoV) gây ra

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trường đại học ngoài công lập.
Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 389/KH-UBND ngày 01/02/2020 của
UBND thành phố, Thông báo số 37/TB-VP ngày 03/02/2020 của Văn phòng
Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng về Kết luận của Chủ tịch
UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp triển khai Công điện số 156/CĐTTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 716/VPCPKGVX ngày 02/02/2020 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây
ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm
túc thực hiện những nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
2. Bằng nhiều kênh thông tin, thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách
nhiệm tổ chức, phân công lãnh đạo, giáo viên, giảng viên, nhân viên thực hiện
tuyên truyền đến phụ huynh học sinh những nội dung sau:
a) Thường xuyên thực hiện các kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe,
phòng chống dịch bệnh nCoV theo khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan Y tế
(giữ ấm cơ thể; rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn; uống
đủ nước; đeo khẩu trang đúng cách; không đến nơi đông người; không đi du
lịch Trung Quốc; hạn chế đi du lịch đến các nước đang có dịch…)
b) Xây dựng Kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, đọc
sách, tự học tại nhà (báo cáo Kế hoạch về các phòng chuyên môn Sở Giáo dục
và Đào tạo để theo dõi, quản lý); nhắc nhở học sinh, sinh viên tham gia giao
thông an toàn; phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, điện, nước, lửa…
gây ra; phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học.
Lưu ý: Các đơn vị, trường học khi sử dụng các dịch vụ tin nhắn để thông
báo đến phụ huynh, học sinh, sinh viên phải sử dụng tiếng Việt (không viết chữ
không dấu); đầy đủ thông tin ngày, giờ. Đối với các dịch vụ tin nhắn trong nhà
trường (phụ huynh đã đóng tiền) phải dùng đầu số cố định, không sử dụng sim
rác.
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3. Phân công lãnh đạo trực, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo
(theo mẫu) trƣớc 15h00 hằng ngày để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và
Đào tạo trước 15h30 hằng ngày (ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng
Chính trị tư tưởng nhận).
4. Thủ trưởng các đơn vị, trường học chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nếu được chọn cơ sở thành lập
bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết.
Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn
trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thành ủy ĐN;
- UBND thành phố;
- Các Sở Y tế, TTTT;
- UBND các quận, huyện;
- BGĐ, trưởng các phòng Sở;
- Website ngành;
- Lưu: VT, CTrTT.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào
tạo
Email:
sgddt@danang.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Đà
Nẵng
Ngày ký: 04-02-2020
15:17:01 +07:00

Lê Thị Bích Thuận
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ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày

tháng

năm 2020

BÁO CÁO NHANH
Về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona (nCoV)
1. Việc phun thuốc khử trùng của đơn vị:
- Đã phun thuốc khử trùng …. Đạt ….%
- Chưa phun thuốc khử trùng, kế hoạch hoàn thành ngày …
2. Việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học:
- Đã cho học sinh nghỉ học …% (số lượng …) … ngày (số ngày nghỉ)
- Chưa cho nghỉ học …
3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đã đến và
đi từ vùng dịch:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên … người.
- Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên … người.
4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên có biểu
hiện mắc cúm nCoV:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên … người.
- Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên … người.
5. Đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Bộ GDĐT (nếu có)

Nơi nhận:
-

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ, TRƢỜNG HỌC

3

