
 

 

UBND HUYỆN LỆ THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GD&ĐT Lệ Thủy, ngày      tháng 6 năm 2021 
V/v bổ sung, tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid - 19 

 

 

  Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 1909/SGDĐT-GDTrHTX ngày 04/6/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung, tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị 

trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đề 

cao cảnh giác, kiên định tinh thần "chống dịch như chống giặc"; không lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác nhưng cũng không lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh, thiếu 

kiên trì, thiếu bản lĩnh khi tình hình dịch xảy ra phức tạp hơn. 

2. Chú trọng công tác phòng trước khi có dịch; bảo đảm phương châm 

"5K" và tích cực ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch; quán 

triệt tư tưởng chủ đạo là phòng bệnh chủ động, tích cực, thường xuyên, phát 

hiện sớm để có giải pháp xử lý. 

3. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hạn chế đi lại, 

tiếp xúc với người đã từng đi đến, về từ các vùng có dịch hoặc đi qua vùng dịch; 

không tham gia hoạt đông thể thao ngoài trời tập trung đông người, các tụ điểm 

vui chơi, giải trí, khu vui chơi trẻ em; phối hợp với cơ quan y tế địa phương để 

rà soát, cách ly đối với cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh khi có biểu hiện 

khác thường. 

4. Các đơn vị tiếp tục thông tin, chỉ đạo để cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

phụ huynh và học sinh đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" 

của Bộ Y tế; tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; khuyến 

khích thực hiện khai báo y tể tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết nhất là 

Bluezone. 

 Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi (t/h) ; 

- Trưởng phòng PGD (b/c); 

- PTP, CB, CV (p/h);  

- Đăng Website PGD; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Võ Thị Tường Vy 
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