Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo
Email: vp.sgddt@gialai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Gia Lai
Thời gian ký: 06.10.2020 10:45:04 +07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:1848/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 3246/VP-KGVX ngày 25/9/2020 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg
ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối
không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
UBND tỉnh và ngành Y tế. Tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm các biện pháp: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại
các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người nơi
công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp túc.
2. Xây dựng phương án cụ thể và thường xuyên rà soát kiểm tra, đánh giá
mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chỉ do Bộ Y tế quy định; chú
trọng phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt chú ý bảo đảm an
toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan. Trường hợp xuất hiện dịch
bệnh, tập trung thực hiện các biện pháp khoanh vùng thật gọn, cách ly triệt để,
xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn
chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.
3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống
dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc, tổ chức triển khai
thực hiện./.
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