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Sông Công, ngày 3 tháng 2 năm 2020

V/v cho học sinh nghỉ học phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (nCoV)

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công văn số 145/SGDĐT-CTTT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);
Phòng GDĐT Sông Công thông báo như sau:
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Sông Công
tạm cho học sinh nghỉ học từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
- Trong thời gian nghỉ học cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc theo sự
phân công của Hiệu trưởng. Các trường tổ chức triển khai kế hoạch phòng
chống dịch bệnh tại đơn vị, phân công trực nắm bắt thông tin diễn biến dịch
bệnh; duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh qua hệ
thống tin nhắn của đơn vị, khuyến khích phụ huynh hạn chế cho học sinh đi lại,
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Các đơn vị giao cho giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà và thường
xuyên cập nhật thông tin từ nhà trường.
- Hiệu trưởng các trường nhắc cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không
được đăng, chia sẻ những thông tin thất thiệt về dịch bênh do vi rút nCoV gây
hoang mang, lo lắng trong dư luận. Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên nào thông
tin sai lệch sự thật liên quan đến dịch bệnh là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt
hành chính theo quy định của pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả
gây ra trước lãnh đạo ngành GDĐT thành phố.
- Hiệu trưởng các trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dịch
bệnh của học sinh tại đơn vị , báo cáo bằng văn bản về phòng GDĐT theo cấp
học vào 15h hàng ngày.
Phòng GDĐT yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo kịp
thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh được biết và
thực hiện./.
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