UBND HUYỆN LỘC NINH
PHÒNG GIẢO DỤC VÀ ĐẢO ĐẠO

Số:

<2^/PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

Lộc Ninh, ngày 31 thảng 12 năm 2021

V/v tăng cưòmg công tác tuyên truyên
về phòng, chống dịch CỌVID-19 và
dạy học trực tiếp.

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc trong huyện;
- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Để triển l^ ai hiệu quả Ke hoạch số 202/KH-UBND ngày 29/12/2021 của
UBND huyện về tổ chức dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông, giáo dục thưòng xuyên trên địa bàn huyện Lộc Ninh (Kế hoạch số
202/KH-UBND), đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19
tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Lộc
Ninh; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai một
số nội dung công việc sau:
- Khẩn trương rà soát toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19 vì các lý do
cá nhân. Lập danh sách cụ thể các trưòng hợp trên và báo cáo về Trung tâm Y tế
các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động, khuyến
khích các đối tượng này đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám sàng lọc trước
khi tiêm.
- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ
huynh học sinh tuyệt đối không được chủ quan trước dịch bệnh Covid-19, đảm
bảo nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch Covid-19.
- Tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn trong nhà trưòng
đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh tránh tình trạng có tâm lý
bi quan trước dịch bệnh Coivd-19 và thiếu thích ứng do chuyển đổi từ dạy học
trực tuyến sang dạy học trực tiếp.
- Tăng cường hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức đến cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng biết, hiểu từ đó
tạo sự đồng thuận, ủng hộ đối với Kế hoạch 202/KH-UBND.
^ - Khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch, phưcmg án phòng, chống dịch
khi tô chức dạy học trực tiêp trở lại của đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình
dịch bệnh Covid-19 tại địa phưong theo cấp độ dịch được UBND tỉnh công bố
định kỳ hàng tuần. Đoi vơi các trường TH&THCS, PT DTOT THCS, THCS gửi
kê hoạch vê Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước ngày 07/01/2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơnjvị nghiêm túc thực hiện các
nội dung trên./.
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