
  

UBND HUYỆN VĂN QUAN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:81/PGDĐT 

V/v tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

trong thời gian học sinh nghỉ học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Văn Quan, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Trường PTDTNT-THCS huyện Văn Quan 
 

Thực hiện Thông báo số 169/TB-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc cho học sinh tạm thời nghỉ học để phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Văn Quan yêu cầu các trường 

học triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1.Tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 03 đến hết ngày 09/02/2020. 

2. Ban giám hiệu phân công lịch trực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý, 

đảm bảo xử lý các công văn đi, đến, các hoạt động nghiên cứu chuyên môn của giáo 

viên kịp thời giải quyết, báo cáo Phòng GD&ĐT các vấn đề xảy ra tại đơn vị. 

 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh như: hạn chế tối đa việc ra ngoài, không tụ tập nơi đông người, 

đặc biệt không tham gia lễ hội; Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống nước ấm, giữ 

ấm cơ thể; Giữ vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn đúng cách. Nếu có việc 

phải ra ngoài, buộc phải đeo khẩu trang đúng hướng dẫn của y tế. 

4. Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ 

huynh để nắm bắt theo dõi sức khỏe của học sinh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, tức 

ngực, khó thở đến ngay cơ sở y tế gần nhất thăm khám và báo cáo Phòng GD&ĐT. 

5. Theo dõi liên tục các trang thông tin đáng tin cậy của ngành Y tế, ngành 

Giáo dục để cập nhật diễn biến dịch bệnh và cách phòng tránh, tuyệt đối không like, 

chia sẻ các thông tin không đúng sự thật. Các trường thực hiện chế độ báo cáo về 

Phòng GD&ĐT trên hệ thống email, Zalo nhóm CBQL vào 15 giờ các ngày. 

 

Nơi nhận:                                          
- Sở GD&ĐT; 

- UBND huyện; 
- LĐ,CC, VC phòng GDĐT; 

- Như kính gửi (T/h);   

- Lưu: VT. 

     TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

                    Lành Thị Huệ 



  

 


