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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2587/SGDĐT-VP
V/v nâng cao tinh thần cảnh giác
phòng, chống dịch Covid-19 trong
ngành giáo dục

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng phòng CM, NV thuộc Sở.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Vũng Tàu,
ngày 19/10/2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã phát hiệm chùm ca bệnh
SARS-COV-2 gồm 07 F0. Trong đó, 06 F0 tại phường Rạch Dừa và 01 F0 tại
Phường 11 thành phố Vũng Tàu. Nguyên nhân ban đầu phát sinh chùm ca bệnh
trên là do người dân từ tỉnh Bình Dương về thăm người thân tại khu vực trên,
nhưng không khai báo y tế, dẫn đến lây nhiễm cho người thân trong gia đình.
Qua sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo
dục trong toàn tỉnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động
và học sinh, sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:
1. Nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm vì cộng đồng trong việc phòng,
chống dịch bệnh và phát hiện, tố giác những trường hợp vi phạm quy định phòng,
chống dịch Covid-19 tại địa phương.
2. Tự giác đến cơ quan y tế tại địa phương khai báo y tế khi về hoặc có
người thân về từ vùng dịch.
3. Thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng, chống dịch, hạn chế tối đa ra
đường và giao tiếp với người khác khi không cần thiết.
Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo nđề nghị các đơn vị
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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