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V/v tiêm vắc xin và triển khai quyết liệt 
một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống 

dịch Covid-19

       
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Công văn số 328/SGDĐT-HSSVPC ngày 02/12/2021 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiêm vắc xin và triển khai quyết liệt một số biện 
pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19; Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng 
các trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm “5K” cũng như 
các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ 
là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn 33/PGDĐT-VP ngày 
23/02/2022 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện theo 
Hướng dẫn số 268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở GDĐT về quản lý hoạt 
động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; triển khai cập nhật Sổ tay đảm 
bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 
2) đến học sinh, phụ huynh, cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, người lao động 
tại các cơ sở giáo dục (Quyết định và Sổ tay đính kèm công văn này). Trong đó 
đặc biệt lưu ý:  

- Chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để tiếp tục đẩy nhanh tiến 
độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong  
độ tuổi đủ điều kiện; các trường cập nhật thông tin đã tiêm vắcxin phòng Covid-
19 của từng học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ 
csdl.moet.gov.vn theo hướng dẫn kèm Công văn số 5144/BGDĐT-GDTC ngày  
09/11/2021 của Bộ GDĐT (muộn nhất là một ngày kể từ khi học sinh được tiêm  
vắc xin). 

- Riêng các trường tổ chức bán trú cho học sinh phải khử trùng, tẩy trùng 
các thiết bị, dụng cụ nhà bếp, các khu sinh hoạt tập thể, đồ dùng vệ sinh cá nhân, 
đồ dùng đồ chơi, tay vịn cầu thang, ghế ngồi, cửa sổ, sàn nhà… theo hướng dẫn 
của trạm y tế tại địa phương để phòng chống dịch. 

- Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của Tổ tư vấn tâm lý học đường trong  
việc tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, tư vấn, hỗ trợ học 
sinh về học tập, tâm lý, giúp các em thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện 
trong bối cảnh phòng chống dịch; xử lý khi có trường hợp F0, F1 trong trường 
học một cách phù hợp, tránh xử lý cực đoan, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho trẻ 
em mầm non, học sinh đến trường an toàn. 

3. Các trường học đang có ca nhiễm Covid-19 trong trường học khẩn 



trương phối hợp với địa phương áp dụng, thực hiện các biện pháp xử lý dứt 
điểm, kiểm soát tốt, không để lây lan dịch bệnh cho giáo viên, học sinh trong 
trường. 

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện nghiêm 
túc./. 

 (Đính kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 và Sổ tay 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung 
lần 2) của Bộ GDĐT). 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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