
     UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, 

sinh viên, trên địa bàn tỉnh đi học trở lại 

sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch 

Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 từ ngày 01/03/2021 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Giám đốc các TT: Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Giáo dục kỹ 

năng   sống và giáo dục ngoài giờ lên lớp, dạy thêm học 

thêm trên địa bàn tỉnh. 

 

 Thực hiện văn bản số 1351/UBND-VP ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kiểm soát dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; công 

văn số 802/BCĐ-YT ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 về triển khai khai báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y 

tế.  

Để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở 

lại vào ngày 01/03/2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

thực hiện các nội dung cơ bản như sau: 

1. Cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.  

2. Triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo 

dục trước khi học sinh đi học trở lại 

- Tại trường học bắt buộc áp dụng khai báo khai báo y tế bằng QR-Code 

theo quy định của Bộ Y tế được hướng dẫn tại công văn số 802/BCĐ-YT ngày 

23/02/2021 (đính kèm file). 

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương tiến hành vệ sinh, khử 

trùng, khử khuẩn trường, lớp, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng ở nội trú, khu 

nhà bếp, ...  

- Tổ chức khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh bằng cách lau: tay nắm 

cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sồ, sàn xe,... 

- Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch. Trang bị đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn tay tại lớp học và xà phòng rửa tay tại vòi nước sạch. 

- Kiểm tra, bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo 

quy định (có thiết bị đo thân nhiệt) và có phòng riêng để cách ly học sinh, giáo 

viên, cán bộ công nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần 
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thiết). 

- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh 

viên, thực hiện 5K trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đảm bảo nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học 

trực thường xuyên, thực hiện đúng các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-

19 tại nhà trường và các việc cần làm của nhân viên y tế. 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe học sinh, 

sinh viên trước khi vào trường; lập sổ theo dõi sức khỏe, ghi lại kết quả đo thân 

nhiệt hằng ngày. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ công tác, giáo 

viên, cán bộ công nhân viên nhà trường. 

3. Với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên 

3.1 Trước khi đến trường: 

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, triển khai khai 

báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y tế. Đề nghị cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên tuyên truyền, vận động người trong 

gia đình khai báo y tế bằng QR-Code để cùng thực hiện phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của 

cơ quan y tế. 

- Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nhà trường có biểu 

hiện ho, sốt, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông báo ngay cho nhà trường đồng thời 

đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

- Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, học sinh. Các đối tượng còn 

lại tự đo thân nhiệt trước khi đến trường. 

- Đeo khẩu trang trên đường đến trường. 

3.2 Tại trường: 

- Không cho phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trường. Nhà 

trường bố trí người đón và giao nhận trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại cổng 

trường. Đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên khi vào 

trường, lớp học. 

- Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng; không dùng chung đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo 

cáo lãnh đạo nhà trường nếu thấy có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh 

viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp học; bố trí 

giờ vào lớp, giải lao, tan học phù hợp để tạo giãn cách; giám sát, nhắc nhở học sinh 

không tụ tập đông trong giờ ra chơi. 
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- Hướng dẫn học sinh tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường 

xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, nền nhà, tay nắm cửa.... 

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên (pano, áp phích, truyền thanh của 

trường...). 

3.3 Kết thúc mỗi buổi học: 

- Tiếp tục duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn trường lớp theo quy định; kiểm 

tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần 

thiết khác chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

- Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên không tụ tập 

đông người, không đến các vùng có dịch. 

4. Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào nhà trường 

Kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào trường đối với 

những người tới liên hệ công tác (theo dõi và ghi sổ nhật kí). Các trường tổ chức 

bán trú cần tăng cường quản lý học sinh trong thời gian ở lại trường, hạn chế tối đa 

việc gia đình tới thăm học sinh trong thời gian tại trường (trong trường hợp đặt biệt 

phải có ý kiến của lãnh đạo đơn vị); tăng cường kiểm soát bếp ăn tập thể, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

5. Đảm bảo thông tin, liên lạc, tích cực tuyên truyền 

Kịp thời thông tin tới học sinh, phụ huynh học sinh những nội dung trên. 

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo tâm lý ổn định cho phụ huynh và học 

sinh ngay sau khi học sinh trở lại học. Duy trì liên lạc với phụ huynh học sinh để 

nắm bắt tình hình sức khỏe các em, đảm bảo duy trì sĩ số. Các đơn vị cần chủ động 

báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp những vấn đề phát sinh để kịp thời xử lý. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các cơ sở giáo dục 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 

và tổ chức dạy học theo các nội dung đã được chỉ đạo, hướng dẫn. 

- Sở GDĐT sẽ lập đoàn đi kiểm tra tại các đơn vị về công tác chuẩn bị các 

điều kiện đón học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau thời 

gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021. 

7. Chế độ báo cáo 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố nắm sĩ số học sinh mỗi buổi học 

theo cấp quản lý và báo cáo về Sở GDĐT ( khi có yêu cầu). 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện báo cáo nhanh về duy trì sĩ số 

học sinh mỗi buổi học về Sở GDĐT trước 9h00 hằng ngày vào nhóm Zalo - LĐ 

THPT của Văn phòng Sở.  
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Mọi vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ về Sở GDĐT để được hướng dẫn kịp 

thời, số điện thoại: 0918 019 574 (đ/c Lê Văn Tuyền-Chánh Văn phòng Sở); địa 

chỉ email: vanphong.sobariavungtau@moet.edu.vn. 

(Đính kèm công văn số 802/BCĐ-YT ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh 

phòng chống dịch bệnh Covid-19) 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;                                                                               

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu   
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