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S&gc/UBND-GDDT
V/v chn chinh vic thrc hiên các biên
pháp phông chong djch Covid- 19 tai các Co
sâ giáo dic.

TP. Thai BInh, ngày 19 tháng 3 nám 2021

KInhgiri:

- Phông Giáo diic và Dào tao;
- Các phông ban, drn vj lien quan;
- Các trtthng Mâm non, Tiêu h9c, THCS, TH&THCS;
- Uy ban nhân dan các phung, xä.
Trong thôi gian qua, ,các cci â giáo diic trên dja bàn v c bàn dã thrc hin
tot các quy djnh phông, chông djch Covid- 19. Tuy nhiên mt ,sô c s giáo diic lci
là, chü quan, thirc hin không ngh,iêm tüc cong tác phô,ng chông djch nhu: không
dam bão giãn each, không deo khâu trang, vic sat khuân tay con hInh thirc... Can
ci.'r tmnh hInh thirc tê, de tãngcu?mg cOng tác phông chông djch Covid-19 trên dja
bàn, UBND Thành phô yêu câu:
1. Phông Giáo diic và Dào tao:
- Chi dao các nhà tnr?ing thirc hin nghiêm tCic quy djnh v phôpg chong
djch Covid-19. Thirc hin giâh each h9c sinh trong l&p hçc, tim drng to ehüc an
ban trü, riêng các tnrmg mâm non dam bão giân each hçc sinh trong thôi gian an
nghi tai trtthng.
- Thng cu&ng kim tra, don d&, chin chinh vic thirc hin phông chng djch
tal các nhà trumg, báo cáo kêt qua ye UBND thành phô.
2. Các trir&ng Mâm non, Tiu h9c, THCS, TH&THCS
- Thuc hiên nghiêm tue yêu câu "5K" cua Bô Y te, däc biêtdeo khâu trang,
sat khiãn tay, dam bào khoáng each. Yêu câu các nhà trtxn tang cu&ng kiêm tra,
don dOe nhàc nh& can b, giáo vien, nhãn viên và hçc sinh, dông thai th l nghiêm
nhfrng cá nhãn vi pham quy djnh ye phông chô,ng djch Covid-19. Dông M Hiu
trumg chju trách nhim trtthc UBND thành phô nêu de xày ra vi phm ye phông
chông djch.
3. UBND các phuing, xã: Tang cu,ng hem tra phông chOng djch tai các
nba tru?mg, dam bào trt tir do thj, han chê t.p trung dOng ngui, d,c bit khu vilc
cong tn.r&ng, nghiêm cam kinh doanh ban hang tai via he, lông du?mg.
4. Các phông ban, dan vj lien quan: Can eli chlrc nang, nhim vi hem tra,,
chân chinh và xü l nghiêm các nrng hçp vi pharn ye phông chông. djch Covid19 t,ai các nhà, tnthng, báo cáo kêt qua thirc hin ye UBND thành phô (qua phông
Y tê thành phO).
Nh.n cong van, yêu câu Phông Giáo diicvà Dào tao; các phông ban, dan vj
lien quan; hiu tru&ng các tnr&ng Mâm non, Tiêu hçc, THCS, TH&THCS, Uy ban
nhan dan các phuông, xà khân tnrang triên khai thçrc hin./. ,
No'inhn:
- S& GD&DT;
- D/c Chü tich UBND TP;
- Các PCT BDND, UBND TP;
- Nhir kInh gri;
/
- L.ru VT, GDDT.

