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V/v thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch COVID 19

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 của huyện,
phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt
một số nội dung sau:
1. Không tổ chức các đoàn thăm quan, nghỉ dưỡng tại các điểm ở Thành phố
Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho đến khi có thông báo của Ban chỉ đạo quốc gia được trở
lại trạng thái bình thường. Trong trường hợp có cán bộ giáo viên, người thân trong
gia đình đã ở các điểm trên từ 15/7 đến nay phải báo cáo cho UBND xã, thị trấn
nơi ở để thực hiện các biện pháp khai báo y tế, theo dõi, cách ly theo quy định.
2. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định không tổ chức
dạy thêm, học thêm hè dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp để giáo viên dạy
thêm trái quy định hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và chủ
tịch UBND huyện.
3. Dùng hệ thống tin nhắn qua vn.edu hoặc zalo... để tuyên truyền cho phụ
huynh học sinh và học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Tuy
nhiên không gây hoang mang, lo lắng quá cho người dân.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc./.
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