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Số: 466/PGDĐT
V/v tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 tại các đơn vị trường học trên
địa bàn thành phố Bà Rịa.

Bà Rịa, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;
- Hiệu trưởng các trường MN tư thục, Chủ các nhóm, lớp.
Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công
văn số 4499/UBND-VP ngày 28/4/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện công văn số 1004/SGDĐT-VP ngày 28/4/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trường
học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường, Chủ các cơ sở
Giáo dục trên địa bàn thành phố tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các
trường học một cách nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó
quán triệt một số nội dung như sau:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở GDĐT
về phòng chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ
đạo công tác phòng chống dịch; tăng cường cảnh giác, không chủ quan, lơ là với
nguy cơ dịch bệnh; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện
kiên trì, hình thành nếp sống, sinh hoạt, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch
bệnh. Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh phức tạp
do không quyết liệt, kịp thời triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa
tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh
chóng ổn định tình hình”. Thực hiện nghiêm túc phương châm 04 tại chỗ, chủ
động ứng phó với các cấp độ dịch, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt
động chào mừng lễ 30/4 và 1/5.
- Phát huy mạnh mẽ thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận
phòng, chống dịch” để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thực hiện
nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công
cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công
cộng. Trước hết là tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và bảo vệ cộng đồng; tự
nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, tự giác khai báo

2

khi nhận thấy bản thân hoặc người thân có nguy cơ nhiễm bệnh, hoặc phát hiện
trường hợp nhập cảnh trái phép.
- Kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch đã đề ra từ đầu và xuyên suốt các
giai đoạn “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng và Dập dịch” theo
phương châm 4 tại chỗ.
- Chủ động, phối hợp với ngành Y tế địa phương xây dựng kế hoạch, sẵn
sàng đáp ứng với các tình huống về dịch bệnh trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2021.
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong
trạng thái “bình thường mới”.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ động áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp tại đơn vị theo quy định.
- Nắm rõ số học sinh đi ra khỏi tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 khi học
sinh đi học trở lại báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường, Chủ các cơ sở
Giáo dục nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
(Đính kèm công văn số 4499/UBND-VP ngày 28/4/2021của UBND tỉnh).

Nơi nhận:
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- Như kính gửi;
- Website PGD;
- Lưu VT, BPNGLL.
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