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Số:        /UBND 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid  - 19 tại các trường học.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hạ, ngày          tháng          năm 2021 

                          

   

Kính gửi:   -   Trạm Y tế trên địa bàn; 

- Các trường học trên địa bàn. 
 

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, 

thành phố trong cả nước; căn cứ công văn số 1467/BGDĐT – GDTC của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ngày 28/4/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn 

phòng, chống dịch COVID – 19 trong trường học; để chủ động phòng chống dịch 

Covid -19 tại trường học; công văn số 348/UBND – YT ngày 19/02/2021 của UBND 

Thành phố Hà Tĩnh, về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại 

trường học. UBND xã Thạch Hạ yêu cầu Trạm y tế, các Trường học trên địa bàn xã 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trạm y tế xã: 

Theo dõi kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh 

giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID 19 trong trường học trên địa bàn. 

Chỉ đạo trường học thực hiện bộ tiêu chí kèm theo công văn số 146/BGDĐT – 

GDTC ngày 28/4/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, đăng ký khai báo y tế trên địa bàn. 

2. Trường học trên địa bàn: 

Các trường Mần non, Tiểu học, THCS chủ động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí 

đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID 19 trong trường học. 

Phối hợp với các thôn, thường xuyên cập nhật thông tin người nhà của học sinh 

đi làm ăn, đi du lịch… xa từ các vùng dịch về yêu cầu khai báo y tế, để có phương án 

với học sinh đó. Có thể cho tạm thời nghỉ học, hoặc cách ly theo quy định.  

Phối hợp với Trạm y tế để kiểm tra đánh giá mức độ an toàn phòng chống Covid 

19 trong trường học theo Bộ tiêu chí kèm theo công văn số 1467/BGDĐT – GDTC 

ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Kiểm tra lại cơ sở vật chất, các dụng cụ thiết yếu, dụng cụ đo thân nhiệt để sử 

dụng trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh thực 



hiện tốt 5K theo quy định của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tập trung – khai báo y tế). 

Phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi sức khỏe của học sinh hằng ngày. Khi 

phát hiện các ca bệnh nghi ngờ phải báo ngay cho trạm Y tế xã, để có biện pháp xử lý 

y tế kịp thời theo quy định. 

Nhận được công văn này, UBND xã yêu cầu Trạm Y tế, các trường học trên địa 

bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND thảnh phố ( để B/c); 

- Trạm Y tế xã: 

- Các trường học trên địa bàn.  

- Lưu: VP, UBND. 
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