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V/v hướng dẫn tổ chức dạy học thích ứng,
linh hoạt, an toàn ứng phó dịch Covid-19
đối với bậc học phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Diên Khánh, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện;
- Các trường tiểu học và THCS.
Thực hiện Công văn số 3425/SGDĐT-GDMNTH ngày 27 tháng 12 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học thích ứng,
linh hoạt, an toàn ứng phó dịch Covid-19 ở cấp tiểu học. Tiếp tục thực hiện tốt các
chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh về
“Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và hoàn thành
nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo tinh thần đảm bảo an toàn, hoàn thành chương
trình, đáp ứng mục tiêu chất lượng. Được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện,
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn đến các trường tiểu học,
trường THCS, trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện việc tổ chức lớp học
thích ứng, linh hoạt, an toàn ứng phó dịch Covid-19 cụ thể như sau:
1. Các trường sớm có kế hoạch để từng bước thực hiện tổ chức lớp học theo
hướng nguyên trạng, không thực hiện giảm sĩ số, giãn cách học sinh trong các
lớp học. Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, đơn vị để xem xét,
quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo thích ứng, linh hoạt và an toàn;
tham mưu, phối hợp tốt với địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác
tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phụ huynh học sinh, Nhân dân.
Trong quá trình triển khai thực hiện tổ chức dạy lớp học nguyên trạng,
các trường báo cáo kịp thời những tình huống phát sinh, thay đổi kế hoạch của
nhà trường để Phòng Giáo dục biết và có phối hợp tham mưu, chỉ đạo kịp thời.
2. Khi có trường hợp nghi ngờ, F0, F1 trong trường học thì tiếp tục thực hiện
quy trình xử lý theo hướng dẫn của văn bản số 922/PGD&ĐT-YT ngày
28/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình xử lý
khi có trường hợp nghi ngờ, F0, F1 trong trường học.
Nhận được Văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường
triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ
với Phòng Giáo dục (nơi chuyên môn từng cấp học) để thống nhất hướng
tham mưu giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT - thực hiện);
- UBND huyện ( VBĐT - báo cáo);
- Ban tuyên giáo Huyện ủy ( VBĐT);
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện (VBĐT);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT (VBĐT);
- Đăng Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Trung Nghĩa

