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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1428 /SGDĐT-GDMN

Bắc Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Kế hoạch số 5548/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang (Kế hoạch số 5548/KH-UBND); Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội
nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 30/10/2021, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các
trường MN, TH, THCS, TH&THCS), các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm Khung cách ly
- Các trường mầm non cho trẻ nghỉ học, không tổ chức dạy học trực tuyến,
duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em bằng kênh liên lạc phù hợp; hỗ trợ,
hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp
lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà; các nội dung, hình thức hoạt
động cho trẻ em cần đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu về giáo dục. Với trẻ em
mẫu giáo 5 tuổi: lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh
tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị
cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1.
- Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên chuyển hình thức học
tập từ trực tiếp sang học tập trực tuyến.
2. Đối với các cơ sở giáo dục còn lại
- Thường xuyên cập nhật Bảng cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang trên
Website của Sở Y tế, địa chỉ: covid19.ytebacgiang.com về đánh giá cấp độ dịch bệnh
của từng địa phương. Tùy theo diễn biến dịch bệnh trên từng địa bàn cụ thể, tại
từng thời điểm, cơ sở giáo dục sẽ áp dụng, đề xuất các biện pháp dạy học (trực
tiếp/trực tiếp kết hợp với tuyến/trực tuyến/hình thức khác) phù hợp hình thực tiễn
theo Kế hoạch 5548/KH-UBND.
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- Riêng các cơ sở giáo dục thuộc huyện Việt Yên, tạm thời không tổ chức dạy
thêm, học thêm. Rà soát toàn bộ học sinh, người làm việc trong các cơ sở giáo dục,
truy vết kịp thời các trường hợp F1, F2 để cách ly theo quy định (chuyển sang dạy học
trực tuyến với học sinh diện này).
3. Hướng dẫn cài đặt app PC- Covid
- Các cơ sở giáo dục chỉ đạo giáo viên dành thời gian phù hợp thực hiện hướng
dẫn học sinh (từ cấp THCS trở lên) kỹ năng cài đặt và sử dụng App PC-Covid để học
sinh thực hiện việc khai báo y tế, đăng ký tiêm vắc xin, quét mã QR code và hướng
dẫn, hỗ trợ gia đình, người thân cài đặt App PC-Covid, mở mã QR code.
- Thông qua các hình thức phù hợp, giáo viên có thể hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ
phụ huynh học sinh cài đặt và sử dụng app PC-Covid để phục vụ công tác phòng
chống dịch.
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo công tác phòng
chống dịch về Sở GD&ĐT trước 14 giờ 00 hàng ngày theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (phối hợp);
- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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