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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GDĐT-YT          Lệ Thủy, ngày     tháng 12 năm 2021 
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  
 

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

     

Thực hiện Công văn số 4006/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30/11/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện 

nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT yêu 

cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, có 

hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-CP, các văn bản của Bộ Y tế, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch hiện nay là 

nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện mục tiêu ngăn 

chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trong các cơ sở giáo dục.   

2. Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, 

không được chủ quan, lơ là sau khi tiêm đủ liều vắc xin; luôn thực hiện nghiêm 

Thông điệp “5K” của Bộ Y tế; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác 

chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh; chấp hành tốt cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, kịp thời khoanh 

vùng, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong trường học;  xử lý 

nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch. 

3. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để tăng 

cường nắm bắt thông tin và xác định cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có 

liên quan đến các đối tượng đi, về từ vùng dịch có cấp độ dịch 3 và 4; chủ động 

trong việc truy vết, có biện pháp cách ly phù hợp. 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các đơn vị, đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả không trái với 

quy định của Trung ương và của tỉnh.  

4. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương thực hiện công tác đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch tại đơn vị, xử lý các trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19, 

phong tỏa dập dịch tại các điểm có dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 các cấp. 

5. Phối hợp các cơ sở y tế địa phương, chuẩn bị các điều kiện về con người, 
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cơ sở vật chất, địa điểm để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng học 

sinh từ 12-17 tuổi khi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả; 

đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi 

tiến độ tiêm cho học sinh từ 12-17 tuổi.  

6. Phối hợp với các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan rà soát cơ sở vật 

chất, đảm bảo trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, không 

để bị động trong phòng, chống dịch. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:     
- Như kính gửi (t/h); 

- Đ/c Trưởng phòng PGD (b/c); 

- LĐ, CV, CB (c/đ); 

- Đăng Website PGD; 

- Lưu: VT, YT. 
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