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V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến
trường để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố.
Thực hiện công văn số 236/SGDĐT-CTTT ngày 16/02/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống
dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công yêu cầu các trường
MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Cho trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non; học sinh các trường tiểu học,
trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ
ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Các đơn vị triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc công văn số 558/UBNDKGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021; Tổ chức triển khai thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở GDĐT, UBND thành phố, phòng
GDĐT. Các nhà trường thông báo và yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
trong thời gian nghỉ tết có tiếp xúc với những người đến từ vùng có dịch, những người thuộc
đối tượng F0, F1, F2 hoặc bản thân đến những vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế một
cách trung thực về lịch trình di chuyển trong thời gian nghỉ Tết; thực hiện phân loại người
đến từ vùng có dịch Covid-19 để có biện pháp phòng, chống phù hợp. Thông báo cho học
sinh, giáo viên, nhân viên từ các vùng có dịch Covid-19 tạm thời chưa đến Sông Công.
3. Các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực
tiễn của nhà trường, đặc điểm điều kiện học sinh tại đơn vị ngay từ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ
tết để đảm bảo học sinh được học, được quản lý, được kiểm tra đánh giá; phân công lịch làm
việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể, thực hiện tốt phương châm học sinh dừng đến
trường nhưng không dừng học, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 2021.
4. Các đơn vị trường học tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh, nắm bắt
thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ
huynh học sinh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định.
Khuyến nghị phụ huynh không nên cho học sinh ra khỏi nhà nêu không thật sự cần thiết,
không nên đi ra ngoài địa bàn; không tham gia các hoạt động lễ, hội và các hoạt động tập
trung đông người; thực hiện yêu cầu 5K trong đó đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang và khai báo y
tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
5. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các đơn vị phải chủ động tổ chức
thực hiện các giải pháp an toàn, phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để sẵn sàng
các điều kiện tốt nhất trước khi học sinh quay trở lại trường học tập. Căn cứ vào tình hình

diễn biến dịch bệnh cụ thể của địa phương và ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch của
thành phố, phòng GDĐT sẽ có chỉ đạo cụ thể. Mọi thông tin liên hệ với BCĐ phòng, chống
dịch của Phòng GDĐT theo Số điện thoại: 0974.140.582 hoặc 0911.232.389; Email:
dungdt.phongsc@thainguyen.edu.vn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo kịp
thời đến toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VT (03b).
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