
UBND HUYỆN LẤP VÒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 86/PGDĐT-HC
V/v thông báo nghỉ do dịch bệnh

viêm đường hô hấp do chủng mới của 
vi rút Corona gây ra

Lấp Vò, ngày 03 tháng  02  năm 2020

                      Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, 
                                                   Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện.

Thực hiện chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và
công văn số 365/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra;

Thực hiện Công văn số 27/UBND-THVX ngày 03/02/2020 của UBND Tỉnh
Đồng Tháp về việc cho học sinh nghỉ học;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND huyện Lấp Vò, Sở Giáo dục và
Đào tạo Đồng Tháp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò đề nghị các đơn vị triển khai thực
hiện một số nội dung sau:

        1. Tất cả học sinh bậc học Mầm non, cấp học Tiểu học và THCS trong huyện
Lấp Vò được nghỉ học từ sáng hôm nay ngày 03/02/2020 đến hết ngày 08/02/2020.

         Hiệu trưởng các trường chủ động sắp xếp lịch dạy bù phù hợp để đảm bảo
chuyên môn. Khi có chỉ đạo mới về thời gian trở lại học bình thường, các trường
chủ động phối họp với đài tuyền thanh xã, thị trấn để thông tin đến Cha mẹ học
sinh và học sinh biết tránh tình trạng học sinh ra lớp trễ ảnh hưởng đến công tác
Dạy – Học.

          2. Hiệu trưởng các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện
việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra bằng cách tổ chức tổng vệ sinh, rửa, lau tất cả mặt sàn, bàn ghế của
tất cả các phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ
và hành lang, lối đi trong khuôn viên trường bằng xà phòng. Phối hợp tốt với cơ
quan Y tế trong việc phun thuốc khử trùng theo quy định.

         3. Tất cả các cơ sở, điểm dạy thêm – học thêm tạm dừng giảng dạy trong thời
gian nêu trên đến khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên quy định tiếp tục dạy học trở
lại. Hiệu trưởng các trường trực thuộc quán triệt đến toàn thể giáo viên của đơn vị
mình và thông tin, theo dõi đối với các điểm, cơ sở đóng trên địa bàn quản lý.



         4. Cử cán bộ, nhân viên trực để bảo quản cơ sở vật chất trường học trong suốt
thời gian học sinh nghỉ học.

         5. Đề nghị UBND xã, thị trấn kiểm tra các điểm giữ trẻ ngoài công lập và cho
tạm dừng việc giữ trẻ trong thời gian nêu trên đến khi có văn bản chỉ đạo của cấp
trên quy định tiếp tục giữ trẻ trở lại.

          Báo cáo kịp thời, trực tiếp với Trưởng phòng GDĐT để thống nhất cho ý
kiến thực hiện khi có sự việc bất thường xảy ra thuộc đơn vị mình.  

Phòng GDĐT huyện Lấp Vò yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc thực
hiện tốt tinh thần văn bản này./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- UBND huyện(báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy( báo cáo);
- UBND xã, thị trấn( phối hợp);
- Trung tâm Văn hóa, thể thao, truyền thanh
huyện( phối hợp );
- Như trên( thực hiện);
- Lưu: VT.
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