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Số: 695 /PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 09 tháng 11 năm 2021

V/v hướng dẫn tổ chức dạy và học
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng
phát phức tạp trên địa bàn huyện

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường mầm non, phổ thông trực thuộc.
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
trên địa bàn huyện Tuy Phước, xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, trong học
sinh ở các đơn vị. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao.
Để đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc
nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
- Các đơn vị trực thuộc dựa trên cấp độ dịch ở địa phương để quyết định
học sinh đi học theo phương án nào. Trên cơ sở đó, tham mưu với chính quyền
địa phương và Phòng GDĐT để có ý kiến chỉ đạo và thực hiện đảm bảo. Thực
hiện nghiêm túc phương án tổ chức dạy học, nắm bắt tình hình để kịp thời tham
mưu chuyển hình thức dạy học phù hợp.
- Nghiên cứu kĩ Công văn 662/ CV-PGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2021
của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy và học trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19; Công văn số 665/CV-PGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của
Phòng GDĐT về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến; Kế hoạch 239/KH-PGDĐT
ngày 29/10/2021 của Phòng GDĐT Tuy Phước về việc tổ chức dạy - học đảm
bảo thích ứng với tình tình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tuy Phước, vận
dụng một cách phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị (lưu ý: đối với cấp tiểu
học, các lớp chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến thì số tiết trực tuyến
không quá 1/4 tổng số tiết theo thời khóa biểu; với cấp THCS các lớp chuyển
sang hình thức dạy học trực tuyến thì số tiết trực tuyến không quá 1/3 tổng số
tiết theo thời khóa biểu).
- Rà soát, kiện toàn BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường.
Lưu ý, Hiệu trưởng là Trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể, rõ
ràng, chi tiết và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các thành viên thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình.
- Rà soát lại Kế hoạch Phòng chống Covid-19 của đơn vị. Hoàn thiện kịch
bản sẵn sàng xử lí F0 tại trường theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chuyên
môn.
- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra viên chức, người lao động, học sinh
trong đơn vị nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K khi tổ chức dạy học trực tiếp;
thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trước, trong và sau khi đến trường.; đo
thân nhiệt, sát khuẩn…
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- Bố trí phòng cách li tạm thời theo quy định (ưu tiên bố trí các phòng có
nhà vệ sinh khép kín hoặc gần với khu vệ sinh).
- Tiếp tục thực hiện vệ sinh trường, lớp; khử khuẩn và test nhanh tầm soát
Covid-19 theo đúng quy định.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực
thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi (thực hiện);
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- UBND huyện (báo cáo);
- Các Phó Trưởng phòng (theo dõi);
- Các bộ phận chuyên môn;
- Lưu: VT.
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