
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-CTTT 

V/v đôn đốc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

trong trường học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

      Kính gửi: 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

   - Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

                      - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 
 

 Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong trường học; 

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các trường trực thuộc Sở (sau đây 

gọi chung là đơn vị) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong đơn vị như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc những nội dung trong hướng dẫn liên ngành số 

787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 giữa Sở Y tế; Sở GDĐT và 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. 

2. Phối hợp cùng Y tế địa phương phải tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, 

giáo viên, nhân viên công tác phòng chống Covid-19 trước ngày 28/02/2020. 

Ban Chỉ đạo cấp cơ sở phải có kịch bản chi tiết trong triển khai các biện pháp 

phòng dịch Covid-19 và xử lý khi có tình huống xảy ra. Phân công rõ trách 

nhiệm của các thành viên trong nhà trường và vai trò phối hợp của phụ huynh 

học sinh. 

3. Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra trên các trang thông tin chính 

thức của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội để tuyên truyền, một số trang thông tin: 

https://ncov.moh.gov.vn/ 

https://suckhoedoisong.vn/Dich-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-   

n168210.html 

http://vncdc.gov.vn/ 

https://soyte.hanoi.gov.vn/ 

Apps cho điện thoại thông minh: Sức khỏe Việt Nam 

Zalo: Anti nCoV (Phòng chống vi rút Corona). 

Đường dây nóng: 

 Bộ Y tế:  1900 -9095 và  1900-3228  

https://ncov.moh.gov.vn/
https://suckhoedoisong.vn/Dich-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-%20%20%20n168210.html
https://suckhoedoisong.vn/Dich-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-%20%20%20n168210.html
http://vncdc.gov.vn/
https://soyte.hanoi.gov.vn/
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 Sở Y tế Hà Nội : 0969082115 và  0949396115.  

 Địa chỉ email: gsdich2020@gmail.com  

4. Phối hợp tổng vệ sinh khử khuẩn vào ngày  29/02 và 01/3/2020. Chuẩn 

bị đầy đủ trang thiết bị như: nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang, bồn nước, 

xà phòng, nước sát khuẩn tay … 

5. Công tác kiểm tra, báo cáo thực hiện của đơn vị theo mẫu gửi kèm. 

 - Phòng GDĐT đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn (cả những đơn 

vị trực thuộc Sở) về thực hiện những nội dung chỉ đạo của ngành trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tổng hợp báo cáo từ các trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, các nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo tư thục; 

 - Cụm trưởng các trường trung học phổ thông năm học 2019 – 2020 tổng 

hợp báo cáo từ các trường trung học phổ thông trong cụm và các trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn. 

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc báo cáo trực 

tiếp về Sở. 

 Báo cáo gửi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị tư tưởng, địa chỉ email : 

cttt@hanoiedu.vn trước 15 giờ ngày 28/02/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ 

đạo Thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ GDĐT; 
- UBND Thành phố; 
- Sở Y tế; 
- Sở LĐTBXH; 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- UBND các Q,H,TX; 
- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Phạm Xuân Tiến 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:gsdich2020@gmail.com
mailto:cttt@hanoiedu.vn

		phamxuantien_sgddt@hanoi.gov.vn
	2020-02-27T16:15:42+0700


		2020-02-27T16:22:20+0700


		2020-02-27T16:22:47+0700


		vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
	2020-02-27T16:28:39+0700




