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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 77/PGDĐT-VP

Nghĩa Đàn, ngày 26 tháng 4 năm 2020

V/v triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công
văn số 681/SGDĐT-VP ngày 26/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Phòng Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện hiện thực hiện các
nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 661/SGDĐT-VP ngày
23/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trở lại trường, sau thời
gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
2. Trong thời gian từ khi học sinh đi học trở lại cho đến khi có thông báo mới,
các trường học chủ động thực hiện phương án giảm, giãn số học sinh trong phòng học,
bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực
hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng
bệnh cho học sinh. Phân công giáo viên, nhân viên hướng dẫn, giám sát học sinh trong
giờ ra chơi để đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1,0m khi tiếp xúc.
3. Về thực hiện biện pháp giảm, giãn cách học sinh: Thực hiện nghiêm túc các
nội dung của Công văn số 681/SGDĐT-VP ngày 26/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo. Lưu ý thêm:
- Về thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học do Hiệu trưởng chủ động
bố trí phù hợp với điều kiện sỹ số học sinh, sắp xếp thêm bàn ghế nhưng phải đảm bảo
cự ly, số người trong phòng học.
- Xây dựng phương án bố trí giãn HS/lớp, kế hoạch dạy học, TKB, phân công,
phân nhiệm, bảng chấm công... đầy đủ.
- Gửi phương án bố trí giãn HS/lớp về chuyên môn cấp học chậm nhất ngày
29/04/2020.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện và
kịp thời báo cáo về PGD&ĐT trực tiếp chuyên môn các cấp học để thống nhất thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Web PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
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BÁO CÁO
Về viêc thực hiện giảm, giãn học sinh để phòng, chống dịch Covid-19
Khối/Lớp

Trước khi giãn lớp
Số lớp
5
5
5

Sau khi giãn lớp

Bình quân
HS/lớp
28
31
35

Số lớp
5
6
6

Bình quân
HS/lớp
28
26
30

Tổng
Nghĩa Đàn, ngày ... tháng 4 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
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