
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________ __________________________________________

Số:        /SGDĐT-VP Đồng Tháp, ngày  08  tháng 5 năm 2020
V/v thực hiện các biện pháp

dạy học trong trạng thái bình thường
mới, phòng chống dịch bệnh Covid-19

trong trường học          

 KHẨN

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  (GDĐT)  tại  Công  văn  số
1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 5 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học và Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
200/UBND-THVX ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc xác lập trạng thái bình thường mới
trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội trong điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở triển khai thực hiện các biện pháp sau từ ngày 11 tháng 5 năm 2020:

1. Không thực hiện giãn cách trong lớp học. 

2. Không bắt buộc đeo khẩu trang và không sử dụng dụng cụ có tấm chắn giọt bắn
cá nhân trong lớp học. Tiếp tục yêu cầu học sinh, học viên và nhà giáo, cán bộ quản lý
đeo khẩu trang trên đường từ nhà đến trường; trước khi vào lớp; trong giờ ra chơi; khi ra
khỏi lớp và trên đường về nhà.

3. Các phòng học có máy điều hoà nhiệt độ được sử dụng. Cuối mỗi buổi học, phải
mở cửa phòng học để tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện việc vệ sinh bề mặt, vệ
sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo
quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc rửa, khử khuẩn tay tại từng lớp học và trong
cơ sở giáo dục. Hạn chế tiếp xúc giữa học viên, học sinh các lớp học với nhau và nơi đông
người.

Đối với căn tin trong nhà trường, chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn
của ngành Y tế. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm tra và quyết định hoạt
động của căn tin tại đơn vị.

4. Trong thời gian học sinh, học viên học tập tại cơ sở giáo dục, nếu phát hiện các
em có biểu hiện sốt, ho, khó thở,… thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại



Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ GDĐT (Sở GDĐT
đã gửi các đơn vị).

5. Các cơ sở giáo dục mầm non bố trí việc đón và trả cháu bình thường theo sự sắp
xếp của nhà trường; tuy nhiên, cha mẹ hoặc người đưa đón phải đeo khẩu trang, vệ sinh
tay. Việc đón và trả cháu phải bố trí linh hoạt, phù hợp thực tế và tránh tập trung đông
người, gây ùn tắc. Thực hiện bán trú theo điều kiện thực tế và sự đồng thuận của cha mẹ
học sinh.

Các cơ sở giáo dục tiểu học được tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, bán trú theo điều
kiện thực tế và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục phổ thông được tổ
chức dạy tăng cường ngoại ngữ, bồi dưỡng học sinh.

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được phép hoạt động trở lại từ ngày 11 tháng 5
năm 2020 nhưng phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm
việc  rửa tay sát khuẩn  đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. Trưởng phòng các Phòng
GDĐT tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc hoạt động trở lại của
các cơ sở này.

6.  Chưa tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, học viên tại sân trường
(chào cờ, hoạt động tập thể,…). 

7.  Các Trung tâm, cơ sở dạy thêm, học thêm (kể cả trong và ngoài nhà trường) được
hoạt động trở lại kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 nhưng phải thực hiện đúng chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid - 19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn đối với cán bộ, giáo viên,
học viên. Người đứng đầu các Trung tâm, cơ sở dạy thêm, học thêm chịu trách nhiệm bảo
đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, bệnh trong môi
trường học tập.

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; kiểm tra và chịu trách nhiệm
trước cơ quan quản lý cấp trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
đề nghị báo về Sở GDĐT (qua các đơn vị thuộc Sở phụ trách các lĩnh vực) để trao đổi,
thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (để th/h); PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh, Bộ GDĐT (để b/c);
- UBND huyện, TX, TP (để ph/h);
- GĐ và các Phó GĐ (để ch/đ);
- Các đơn vị thuộc Sở (để th/h);
- Lưu: VT, K, 02b.

Huỳnh Thanh Hùng
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