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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2473 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch
Covid-19 khi tham gia Cuộc thi “Tài
năng tiếng Anh” cho học sinh phổ
thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 545/CV-BCĐ ngày 20/10/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời các biện
pháp cách ly, giám sát y tế phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 11/TBUBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia
Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết
định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Thực hiện Kế hoạch số 2312/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học
sinh phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022.
Căn cứ thông báo cấp độ dịch của tỉnh (cấp tỉnh và cấp huyện: Cấp 2), Sở
GDĐT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia Cuộc
thi “Tài năng tiếng Anh” cho học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 20212022 (gọi tắt là Cuộc thi) như sau:
1. Khai báo y tế và quét mã QR Code trước ngày thi chính thức
a) Khai báo y tế (thực hiện hai lần theo cả hai hình thức)
- Khai báo điện tử trên trang https://tokhaiyte.gialai.gov.vn: Các đơn vị
phổ biến cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác thi tại
Cuộc thi (kể cả giáo viên dự phòng coi thi) và thí sinh thực hiện khai báo điện
tử; việc khai báo hoàn thành trước ngày 06/11/2021.
- Khai báo bằng giấy: Trước ngày 06/11/2021, các đơn vị triển khai cho
100% cán bộ coi thi và thí sinh dự thi thực hiện khai báo y tế bằng giấy và nộp
tại các Điểm thi, phân công cán bộ chuyên trách y tế giám sát, thu nhận và đọc
thông tin tờ khai, báo cáo các trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh;
cán bộ y tế cử làm nhiệm vụ tại Điểm thi xử lý thông tin, sàng lọc nhanh và
tham mưu Trưởng điểm thi báo cáo về Sở GDĐT qua Email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com.
b) Quét mã QR Code Check-in/Check-out
- Các đơn vị đăng ký dự thi phổ biến đến 100% cán bộ, giáo viên tham gia
làm công tác thi và thí sinh dự thi sử dụng thiết bị di động thông minh, máy tính
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bảng cài đặt và khai báo đầy đủ các thông tin bắt buộc theo một trong các ứng
dụng Ncovi, Bluzone, Vietnam Health Declaration (bước tạo trước dữ liệu cá
nhân chuẩn bị cho việc quét mã QR Code Check-in/Check-out);
- Các Điểm thi in và dán mã QR Code tại các vị trí thuận tiện; khuyến cáo
cán bộ coi thi, thí sinh dùng một trong các ứng dụng Ncovi, Bluzone, Vietnam
Health Declaration (đã khai đầy đủ thông tin y tế) quét mã QR Code để check-in
trong ngày làm thủ tục tham gia Cuộc thi (06/11/2021).
2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi tham
gia Cuộc thi
a) Công tác truyền thông
- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông
tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ
làm công tác thi và thí sinh, phụ huynh học sinh.
- Cập nhật thường xuyên thông báo của UBND tỉnh về cấp độ dịch của
tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và
Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Tuyên truyền đến cán bộ làm công tác thi, thí sinh và phụ huynh học
sinh về các biện pháp phòng chống dịch: “Thông điệp 5K” (Khẩu trang, Khử
khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế), hạn chế đi đến địa phương
khác, không đi đến địa phương có dịch Covid-19; chủ động không tiếp xúc gần
với người lạ, người đi xa mới về địa phương, người có biểu hiện bệnh đường hô
hấp, tự ghi chép lại lịch trình trong ngày của bản thân (lịch di chuyển, địa điểm,
người tiếp xúc,…) để chủ động tránh tiếp xúc và phát hiện sớm nguy cơ bị phơi
nhiễm bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.
b) Đảm bảo vệ sinh môi trường và khử khuẩn bề mặt
- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực thi; liên hệ với Trung tâm y tế
thị xã, thành phố để thực hiện phun hóa chất khử khuẩn Cloramin B 25% trong
khoảng thời gian từ ngày 03/11 đến ngày 05/11/2021 và trong những thời điểm
đột xuất khi cần thiết theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Sau khi phun hóa chất
khử khuẩn 30 phút, tiến hành lau sạch bề mặt bằng nước sạch.
- Tăng cường thông khí phòng thi bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử
dụng quạt để tạo sự thông thoáng.
- Đảm bảo có đủ nước sạch, giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay; bố trí thùng
đựng rác, thực hiện thu gom rác và chất thải y tế (nếu có) theo quy định.
c) Thực hiện phòng, chống dịch trong ngày thi tại Điểm thi
- Bố trí nhân lực và đặt bàn đón tiếp phía ngoài cổng ra vào, giám sát và
yêu cầu tất cả cán bộ coi thi, thí sinh mang khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch
sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực thi; khuyến cáo cán bộ làm
công tác thi và thí sinh đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian tham gia Cuộc
thi tại khu vực thi, đảm bảo giãn cách tối đa có thể trong khu vực thi.
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- Bố trí nhân lực, phối hợp với công an, chính quyền địa phương nhắc
nhở, khuyến cáo phụ huynh đưa đón con em đi thi đeo khẩu trang, đảm bảo giãn
cách, không tụ tập trước cổng Điểm thi.
- Trong trường hợp phát hiện thí sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19
thì cán bộ y tế tại Điểm thi báo cáo, đề xuất Trưởng điểm thi thực hiện những
biện pháp quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế.
- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho
cán bộ làm công tác thi và thí sinh.
- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay cho cán bộ làm công tác thi và thí
sinh sử dụng, đặt tại các vị trí thuận tiện: Cổng ra vào, cửa phòng thi, phòng làm
việc,…bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh.
- Thực hiện vệ sinh khu vực thi, khử khuẩn bề mặt (bàn ghế, tay nắm cửa,
tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ
sinh,…). Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu nhà vệ sinh dành cho cán
bộ làm công tác thi và thí sinh dự thi.
3. Cập nhật tình hình thí sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 không thể
tham gia Cuộc thi
Các đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình thí
sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 không thể tham gia Cuộc thi (thuộc các nhóm
đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế), lập danh sách báo cáo Sở
Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và
Giáo dục Thường xuyên) trước 16 giờ 00 phút ngày 05/11/2021.
Để góp phần đảm bảo Cuộc thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Thể lệ,
Sở GDĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, Tx, Tp (p/h chỉ đạo);
- Giám đốc và các Phó Giám Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

