UBND HUYỆN PHÚC THỌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60 /PGD&ĐT
V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm
đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV) gây ra

Phúc Thọ, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
- Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập;
- Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 396/SGD&ĐT-CTTT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(nCoV) gây ra; Phòng GD&ĐT Phúc Thọ thông báo tới các trường mầm non công
lập, tư thục; Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập; các trường tiểu học, trung học cơ sở trên
địa bàn huyện tiếp tục được nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập; các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện nghiêm
một số nội dung sau:
1. Phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ
sinh môi trường đợt 2 vào Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 08-09/02/2020) và đợt 3 vào Thứ
Bảy, Chủ Nhật (ngày 15-16/02/2020); đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học
sinh đến trường.
2. Trong thời gian học sinh nghỉ học các trường có kế hoạch hướng dẫn học
sinh tự học và ôn tập tại nhà; phân công trực trường đối với cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên; thường xuyên liên hệ với gia đình cập nhật, nắm bắt thông tin về sức khỏe
của học sinh. Thông báo cho cha mẹ học sinh cập nhật thông tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho
học sinh trong thời gian nghỉ học.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;
quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không đăng tải, chia sẻ các thông tin
không đúng sự thật, trái quy định trên mạng Internet.
4. Thực hiện nghiêm công tác báo cáo theo quy định.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
Chủ nhóm trẻ tư thục độc lập; các trường tiểu học, trung học cơ sở thông báo kịp thời
cho toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh biết và thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
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