UBND HUYỆN CAO LÃNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 72/PGDĐT-TH

Cao Lãnh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

V/v tổng vệ sinh trường, lớp học
chuẩn bị cho trẻ em, học sinh đến trường.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,
Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 213/SGDĐT-CTTT ngày 25 tháng 02 năm 2020
của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc tổng vệ sinh trường lớp học chuẩn bị cho trẻ em,
học sinh đến trường.
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, chuẩn bị môi trường an toàn cho học sinh khi
trở lại học khi được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cho phép.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non,
tiểu học, TH-THCS,THCS tổ chức tổng vệ sinh trường lớp học, cụ thể:
1. Thời gian
Thực hiện từ 07h30 phút ngày thứ Sáu, 28 tháng 02 năm 2020.
2. Địa điểm
Tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung
học cơ sở (kể cả các điểm trường lẽ).
3. Thành phần tham gia
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị.
Khuyến khích đơn vị huy động sự tham gia của cộng đồng (Cha mẹ học
sinh; các tổ chức, đoàn thể địa phương).
4. Công việc thực hiện
Tổng vệ sinh trường, lớp học theo đúng quy trình tại Công văn số
198/SGDĐT-CTTT, ngày 21/02/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn quy trình
vệ sinh môi trường bề mặt trường, lớp học, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.
Hiệu trưởng các trường xem xét điều kiện thực tế của đơn vị để lắp đặt, bố
trí thêm vòi nước phục vụ cho việc rửa tay thường xuyên của học sinh, giáo viên,
cán bộ quản lý. Sau khi lắp đặt vòi nước, bố trí xà phòng, nước rửa tay diệt
khuẩn,… và niêm yết quy trình 06 bước rửa tay.

5. Lưu ý khi thực hiện tổng vệ sinh
Báo cáo UBND địa phương biết, đề nghị ngành y tế hỗ trợ, hướng dẫn
thực hiện việc vệ sinh đúng quy trình, đúng cách.
- Phân công công việc cụ thể cho những người tham gia; đảm bảo an toàn
tuyệt đối.
- Thực hiện tốt công tác truyền thông:
- Các đơn vị báo cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Truyền thông địa
phương biết, đưa tin.
- Các trường sau khi tổ chức tổng vệ sinh viết báo cáo kèm hình ảnh các
hoạt động tổng vệ sinh gởi về Phòng GDĐT theo ngành học trước 15 giờ ngày
28/02/2020.
+ Mầm non gởi về địa chỉ gmail đ/cNữ tổ MN.
+ Tiểu học, TH-THCS gởi về địa chỉ gmail đ/c Hoàng tổ TH.
+ THCS gởi về địa chỉ gmail đ/c Hoàng Hạnh tổ THCS.
- Tổ Văn phòng Phòng GDĐT tổng hợp tình hình thực hiện của các trường
3 ngành học thành bài viết, kèm ảnh minh họa gửi về email:
truyenthonggddt@gmail.com trước 09h00 ngày thứ Bảy, 29 tháng 02 năm 2020.
Riêng các ngành học gởi gmail báo cáo về SGDĐT theo cấp học.
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện
tốt nội dung Công văn và gởi báo cáo đúng thời gian đã qui định./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để th/h);
- Sở GDĐT (để b/c);
- Lãnh đạo PGD (để chỉ đạo)
- Các Tổ CM PGD (để ph/h);
- Lưu: VT.

Người ký: Phòng Giáo dục và
Đào tạo
Email: pgddt.
hcl@dongthap.gov.vn
Cơ quan: Huyện Cao Lãnh,
Tỉnh Đồng Tháp
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