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Số:              /SLĐTBXH-GDNN 
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. 

Khánh Hòa, ngày       tháng 12 năm 2020 

                            

Kính gửi: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

 Thực hiện Công văn số 12905/UBND-KGVX ngày 08/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong trường học; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở Giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch, trong đó lưu ý các nội dung sau: 

 - Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo 

viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Hạn 

chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết. Thực 

hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tập trung – Khai báo y tế. 

 - Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại cơ sở Giáo 

dục nghề nghiệp như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước 

sạch và xà phòng…và các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, nhà giáo, 

cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Duy trì thực hiện vệ 

sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn 

hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết đề chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

 - Tiến hành kiểm tra, rà soát và yêu cầu những cán bộ, giáo viên, công nhân 

viên và học sinh, sinh viên đã đến hoặc đi qua vùng có dịch thực hiện khai báo đầy 

đủ với cơ quan y tế; chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 

14 ngày. Trong trường hợp có biểu hiện bất thường (sốt, đau họng, ho khan, mệt 

mỏi,…) phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.  

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở Giáo dục nghề 

nghiệp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                             
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (B/c, VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Giám đốc Sở (B/c, VBĐT); 

- Lưu: VT, GDNN.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

   

                   

                      Văn Đình TriMai MaXuân 
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