
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SGDĐT-CTTT 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống COVID-19 trong trường học 

       Đắk Lắk, ngày      tháng 5 năm 2020 

 
 

Kính gửi:       

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

các huyện, thị xã, thành phố. 

   

 Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 5 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

COVID -19 trong trường học,  

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị  

chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn như sau: 

1. Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong 

lóp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu 

trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp 

và trên đường về nhà; 

2. Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh 

các lớp học với nhau và chỗ đông người; 

3. Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa 

phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ 

sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định; 

4. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh tại 

đơn vị hoặc trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và báo cáo kịp thời về Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng và Văn phòng Sở). 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Văn phòng Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Vụ GDTC- Bộ GDĐT (để báo cáo);  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);  

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV;  

- Sở Y tế, Sở LĐ-TB và XH (để phối hợp); 

- Các cơ quan báo, đài (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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