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Cần Thơ, ngày 28 tháng 7 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19
trong tình hình mới

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1585-CV/TU ngày 27 tháng 7 năm 2020 của
Thành ủy Cần Thơ về việc tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố;
Thực hiện Công văn số 2217/UBND-KGVX ngày 27 tháng 7 năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội
dung sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
phù hợp với điều kiện mới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành
ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo; tuyệt đối không được
chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục.
2. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, bảo đảm
vệ sinh cá nhân.
3. Theo dõi, nắm bắt lịch trình di chuyển ngoài thành phố của công chức,
viên chức, người lao động, học sinh và học viên (CC, VC, NLĐ, HS, HV). Rà
soát khai báo y tế các CC, VC, NLĐ, HS, HV của đơn vị có đi Đà Nẵng,
Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 05/7/2020 đến nay.
Khuyến cáo CC, VC, NLĐ, HS, HV không nên đến những địa phương có
người bị nhiễm COVID-19 (theo công bố của Bộ Y tế); đồng thời tạm hoãn các
chương trình đi Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho đến khi
có thông báo mới.
4. Theo dõi tình hình sức khỏe của CC, VC, NLĐ, HS, HV, khi phát hiện
có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo
ngay cho cơ quan y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, kiên quyết không để dịch
lây lan trong trường học; tiếp tục thực hiện việc khai báo sức khỏe trên ứng
dụng NCOVI.
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5. Các đơn vị có đặt điểm coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm
2020 phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương để thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho thí sinh dự thi.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo
cáo rà soát lịch trình di chuyển của CC, VC, NLĐ, HS, HV gửi về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) email: phongcttt.socantho@moet.edu.vn,
điện thoại: 02923.734765 trước ngày 31/7/2020./.
(Đính kèm mẫu báo cáo)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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