ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 221/PGD-VP

Cầu Giấy, ngày 26 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để
ngăn chặn dịch bệnh COVID 19 theo Công điện
số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;
- Chủ các nhóm lớp mầm non độc lập;
- Giám đốc Trung tâm giáo GDNN-GDTX; các trung tâm
ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng;
Thực hiện Công văn số 2990/SGDĐT-CNTT, ngày 25/8/2021 của Sở
GDĐT Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn
dịch bệnh COVID 19 theo Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021, Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở; Chủ nhóm lớp mầm non độc lập; Giám đốc Trung tâm
giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học,
bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng trên địa bàn Quận (gọi chung là các đơn
vị) tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của
UBND Thành phố; Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT, ngày 24/7/2021 của Sở
GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời chú ý một số điểm như sau:
1. Yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h00, ngày 06/9/2021 trên
phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 tại Chỉ thị số 17/CTUBND, ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố theo nguyên tắc người cách ly
với người; gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn, xóm
cách ly với thôn, xóm; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly
với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; kiên quyết thực hiện “ai ở đâu thì
ở đó”. Chấp hành nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR, qua
Websitehttps://tokhaiyte.vn, tuyệt đối không tham gia đăng tải, chia sẻ thông tin
sai sự thật về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình dịch bệnh.
2. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên, người laođộng sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến;
quản lý chặt chẽ việc cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên của đơn vị bảo đảm đúng đối tượng và quy định của Thành phố; chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật trong trường hợp vi phạm quy định nêu
trên gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
3.Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc-xin
phòng, chống COVID-19 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa được tiêm
chủng. Chuẩn bị tốt các điều kiện về công tác phòng, chống dịch cho năm học
2021-2022, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19
theo hướng dẫn tại Công văn số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về

việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (văn bản
hướng dẫn kèm theo).
4. Tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông
tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Thống nhất trong toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh nếu có tình huống liên quan đến yếu tố dịch tễ phải
báo ngay với cơ quan y tế tại địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý
kịp thời.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cập nhật kịp thời diễn biến
tình hình dịch COVID-19 của đơn vị gửi về phòng GDĐT đúng thời gian quy
định vào 6h00, 12h00, 18h00 hằng ngày
Phòng GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ đến cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c trưởng phòng;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VP.
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