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V/v đảm bảo an toàn cho trẻ mầm
non, phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Các trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Mầm non Hoa Hồng, Hoa Sen Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
trong các cơ sở GDĐT; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ
tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống COVID-19; ngày 29/01/2020 Sở
GDĐT đã có Công văn số 336/SGDĐT-CTTT triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non và thực hiện kế hoạch giáo dục năm
học 2020-2021, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm
non (GDMN) thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT triển
khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ứng dụng hình thức công nghệ
thông tin phù hợp giữa cơ sở GDMN, giáo viên và cha mẹ trẻ để chia sẻ, tư vấn
việc chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích khi trẻ
nghỉ học. Thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân
viên và trẻ em. Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo quy định.
2. Căn cứ vào thời gian nghỉ học của trẻ, các cơ sở GDMN xây dựng những
nội dung chăm sóc giáo dục cần thiết, phù hợp để tuyên truyền, phối hợp hướng
dẫn cha mẹ trẻ. Các nội dung hướng dẫn được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu
thống nhất, kiểm duyệt.
3. Khi trẻ mầm non đi học trở lại, mỗi cơ sở GDMN xây dựng phương án,
rà soát các điều kiện tổ chức hoạt động, đảm bảo tốt nhất an toàn phòng chống
dịch bệnh cho trẻ mầm non và người lao động trong cơ sở GDMN.
Sở GDDT đề nghị các cơ sở GDMN nghiêm túc thực hiện những nội
dung trên./.
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- Như trên;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Đ/c PGĐ Nguyễn Quang Tuấn;
- Lưu: VT, GDMN.
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