
    UBND THÀNH PHỐGIA NGHĨA             

TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

Số:  04  /CV-TVO 

Về việc thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chống Covid 19 
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         Kính gửi:  Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trường. 

Thực hiện Công văn số 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh (có văn bản đính kèm) và Công văn số 533/STTTT-TTBCXB ngày 

31/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền triển khai 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 

1262/UBND-YT ngày 31/5/2021 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố; 

Nhằm thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện hiệu quả, trường TH&THCS 

Trần Văn Ơn yêu cầu toàn thể cán bộ-giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyển truyền quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và thực hiện nghiêp 

túc các nội dung tại các văn bản của các cấp về chống dịch Covid-19. 

2. Nâng cao mức độ cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Tăng cường tuyên truyền cho người nhà, người thân học sinh và phụ 

huynh học sinh  thực hiện nghiêm các biện pháp 5K;  

4. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường không đi đến các 

tỉnh, thành phố đang có dịch khi không thực sự cần thiết; trường hợp có việc cần 

thiết, phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan; khi trở về địa phương phải 

thực hiện việc khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

5. Hiện tại nhà trường chưa cấp phép cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong trường (trừ trường hợp đặc biệt) và được sự đồng ý của cấp trên. 

6. Thực hiện nghiêm túc và tuyệt đối chính xác việc khai báo y tế khi có 

tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ, F1, F2.. 

7. Yêu cầu 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trường và vận 

động tuyên truyền người thân, học sinh, phụ huynh cài đặt phần mềm khai báo y 

tế: NCOV, Bluzone, tờ khai y tế. 

8. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả cho Cán bộ, giáo 

viên, nhân viên nhà trường và học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh. 



9. Không chia sẻ, tuyên truyền những thông tin không chính thống về tình 

hình dịch bệnh làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng không tốt đến tình hình 

chung. 

Nhận được Công văn này, nhà trường yêu cầu Cán bộ, giáo viên, nhân viên 

nhà trường thực hiện nghiêm túc./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  Website nhà trường; 

- Lưu: VT, V. 

HIỆU TRƯỞNG 

 


