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Thànhphố Hồ ChỉMinh, ngày 30tháng 1l năm 2021

KẾ HOẠCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3994 KH-UBND

Tồ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của
Chính phủ vê Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiêm soát
hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 4800/QÐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của
Bộ Y tế ban hành tạm thời về chuyên môn y tế thục hiện Nghị quyết 128/NQ-CP
ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng
an toàn, linhhoạat, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Chi thị số 800/CT-BGDET ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021l - 2022 úng phó
với dịch COVID-19, tiếp tục đôi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và
đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4726/BGDDT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tô chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở
giáo dục;

Căn cứ Chi thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiềm soát, điều chinh các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3900/QÐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp «Thích úng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh,

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch tổ chúc học trực tiếp tại
các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hổ Chí Minh như sau:

IL MỤC ĐÍCH - YÊU CẢU
-Đằm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức

hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

- Tận dụng tối đa khoảng thời gian học trực tiếp ở những địa phương,
những cơ sở giáo dục đủ điều kiện về an toàn phòng, chống COVID-19 nhẳm
đảm bảo chất lượng giáo dục và giúp ổn định xã hội.
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-Hỗ trợ cơ sở giáo dục thích úng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

I. NÔIDUNG
1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục

thường xuyên
1.1. Quan điểm tổ chức

- Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số
3900/QÐ-UBND; đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVD-19 trong
hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình
dịch bệnh COVID-19 của từng địaphương.

- Tổ chức dạy học trục tiếp học sinh ở một số khối lớp để cơ sở giáo dục
thích úng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động
giáo dục và đào tạo. Sau đó, tổng kết, đắnh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chúc
dạy học trục tiếp đại trà.

-Uu tiên đổi với các cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật
chất, nguốn lực và có kể hoạch cho học sinh đi học trực tiếp hoàn chỉnh.

1.2. Nguyên tắc tổ chức

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện ban hành kế
hoạch và quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp, chuyển trạng thái hoạt động
của các cơ sở giáo dục trên địa bàn:

- Co sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ
dịch của Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp
độ dịch của thành phổ Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng. Uu tiên
tổ chức dąy học trực tiếp trước ở những cơ sở giáo dục có điêu kiện cơ sở vật
chất tốt, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

-Co sở giáo đuc chuyển trang thái tổ chức day học theo cấp độ dich được
công bổ vào sáng thứ hai hàng tuần do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh công bố theo quy định

-Cơ sở giáo dục phäi được đánh giá công tác an toàn trường học theo Bộ
tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVD-19 đổi với cơ sở giáo
dục trước khi tổ chức dạy học trực tiếp và được kiểm tra thường xuyên trong quá
trình dạy học trực tiếp.

-Cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp là các cá nhân không thuộc diện
phải cách ly y tế để phòng chống dịch

Cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt; trung tâm ngoại
ngt, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính
khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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-Đôi với học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ thực hiện xét nghiệm theo
hướng dẫn của y tế.

1.3. Thời gian - Phạm vi - Đổi tượng

1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị

- Tồ chức họp phụ huynh: Triến khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác
phi hợp với nhà trưỜng chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiệp tại trường
trước ngày 05 tháng 12 năm 2021.

tình hình mới: ngày 08 tháng 12 năm 2021.

trường học trực tiếp ngày 10 tháng 12 năm 2021.

- Tập huân cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chông dịch trong

- Tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại

1.3.2. Giai đoạn tổchúứcdạy học trực tiếp

Giai đoạn từ ngày 13 tháng 12 đển ngày 25 tháng 12 năm 2021: thi điểm
tổ chức dạy học trực tìếp (2 ruần)

+ Đối tượng: tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12.

• Từ tuần thứ 2: trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

• Đối với huyện Cần Giờ: trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học
Thạnh An, trường THCS-THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khổi lớp từ
ngày 13 tháng 12 năm 2021.

- Giai đom từ ngày 27 tháng 12 năm 2021:
+ Tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các

o sở giáo dục (giai dogntiừtngày 13 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021)

+ Căn cứ kết quả tổ chức dạy và học sau 2 tuần và tình hình dịch COVID-19,
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế tham mưn Üy ban nhân dân Thành phổ
xem xét việc và quyết định việc tiếp tục, mở rộng dân đổi tượng hoặc tổ chúc
dạy học trực tiếp toàn Thành phố từ ngày 03 tháng 01 năm 2022.

trực tiếp trở lại của cơsỡ giáo dục

tổ chức dạy học trực tiếp trở lại

14. Quy địh cụ thể về công tác phòng, chống dịch khi tổ chức dạy học

14.1. Ké hogch,phuươngán phòng, chống địch tại cơ sở giáo dục khi

Các cơ sở giáo dục xây dụng và hoàn chinh các kể hoạch, phuơng án
phòng, chông dịch tại cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại trước
ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức dạy học trực tiếp phải được Ban Chi đạo
phòng, chống dịch COVD-19 của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện
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kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch khi tổ chức tại cơ sở
giáo dục, cụ thể các nội dung như sau:

- Nội dung 1: Quyết định thành lập Ban chi đạo phòng, chống dịch
COVID-19 của cơ quan, đơn vị; quyết định thảnh lập Tổ An toàn COVID-19
trường học.

- Nội dung 2: Bảng tự đánh giá công tác an toàn phòng, chống COVID-19
được Ban chi đạo phòng, chống dịch thành phố Thủ Đức và quận, huyện
công nhận đảm bảo an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng,
chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục'.

Nội dung 3: Phương án xử lý các tình huống khi có trường hợp nghi
nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (theo Công văn sổ 6666/BYT-MT ngày 16
tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế ), trong đó thể hiện rõ:

cơ quan, đơn vị, trường học khi xảy ra tinh huống.

đơn vị, trường học.

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, trường học.

hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, trường học, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung:

khai báo y tế.

+ Nhiệm vụ cụ thể, đầu mối liên hệ, trách nhiệm của từng cá nhân trong

+ So đồ và bố trí phân luồng di chuyển theo hướng 1 chiều tại cơ quan,

+ Biên bản diến tập Phương án khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm

- Nội đung 4: Kich bản, phân công công tác phòng, chống dịch COVID-19

+ Sử dụng mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào và

+ Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, khách đến làm việc
khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định;
quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào đơn vị.

+ Quản lý người ravào trường theo 1 chiều quy định.

+ Quản lý học sinh đầu giờ, cuối giờ, giờ ra chơi, khu vực tập trung
đông người.

+ Giám sát việc thực hiện SK trong suốt thời gian hoạt động trong ngày.

-Nội đung 5: Về cơsở vật chất, quản lý nhân sự

+ Co sở vật chất: bổ trí phòng/khu vực cách ly tạm thời, thực hiện vệ sinh
khử khuẫn trường lớp và quản lý chất thải; tăng cuờng thông khí tại trên phương
tiện đưa đón, nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bổ trí vách ngăn

Quyết định số 3588/QÐ-BCEĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chi đạo phòng, chống dịch COVID-19
Thành phố Hồ Chí Minh về ban bành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với
cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sỞ giáo dục, đơn vị hoạt
động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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tại nhà ăn, suất ăn riêng; bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đây; bố trí đầy đủ
khu vực rủa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay,...

+ Nhân sự: quản lý người lao động về các thông tỉn gốm họ tên, năm sinh,
số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ nơ ở, số điện thoại,
địa chi quê quán; tổ chúc theo dõi sức khỏe của người lao động hằng ngày;
huớng dẫn ký cam kết tuân thủ các qui định, huớng dẫn về phòng, chống dịch
COVID-19.

- Nội đung 6: Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19
trước khi dạy học trục tiếp; tổ chúc thông tin, tuyên truyền, phổ biển, huớng dãn
phòng, chống dịch trong hội đồng sư phạm nhà trường, cha mę học sinh và
học sinh toàn trường.

1.4.2. Các hoạt động trước và khi học sinh di học trực tiếp trở lại
a. Trước khi học sinh đi học trực tiếp trở lại

- Tập huấn và giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, cán bộ quản lý,
nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và
hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

-Rà soát và thực hiện đày đủ nhmg việc đơn vị cần thực hiện để phòng,
chống dịch COVID-19 nêu tại phụ lục 4, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16
tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tể về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19
tại cơ quan, đơn vị.

- Thục hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp và quản lý chất thải theo
huớng dẫn tại Phụ lục 2, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021
của Bộ Y tế về việc hưóng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

b. Khi học sinh đi học trực tiếp trở lại

-Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, Thủ trưởng đơn vị không tổ chúc
các hoạt động học tập, chi tổ chức kiểm tra tình trạng súc khỏe, khai báo y tế,
tập huấn hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và triển khai
giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của nhà trường để
học sinh an tâm đi học và đảm bảo an toàn khi đỉ học.

-Tổ chức thực hiện lệch ca, lệch giờ, tăng cuờng giám sát nhằm đảm bảo
việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

-Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho,
khó thở, mất vị giác, mất khứu giác thì phải nghỉ ở nhà, thông tỉn ngay cho nhà trườmg,
đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tu vấn, điều trị. Khi ghi nhận các
trường hợp có thân nhiệt cao hoặc có những triệu chứng đặc thù của COVID-19
trong trường thì phải xử lý theo đúng quy trình theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tấy trùng trường, lớp theo quy định;
kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng
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cần thiết khác sau mỗi ngày học. Tồ chúc lau khủ khuẩn, vệ sinh các bề mặt
thường xuyền tiếp xúc, khu vực rừa tay, nhà vệ sinh, cầu thang theo quy định.

2. Đối với cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng:

- Các cơ sờ giáo dục đại học, các trường cao đẳng tổ chúc dạy học
trực tiếp theo cấp độ dịch của Thành phố, trong đó:

+ Trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1l và cấp độ 2 hoạt động
o tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bênh

COVID-19 và phải thực hiện theo hướng dãn của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong
phòng, chống COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh.

+Ở những địa bàn đuợc xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4, các cơ sở
đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyển hoặc kết hgp dạy học trực tiếp và
trực tuyển tùy theo phương án cụ thể của nhà trường được Uy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

-Người tham gia dąy và học phải đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau:
Đā tiêm đủ liều văc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá
6 tháng và thực hiện đây đủ các quy định về bảo đảm an toần phòng, chống dịch
COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội.

-Riêng đổi với các cơ sở giáo dục nghể nghiệp: trước măt trong nămn2021
và hết quý l năm 2022 cho phép học trực tiếp lý thuyết và thực hành cho những
học sinh, sinh viên, học viên năm cuối để làm đổ án tốt nghiệp.

IM. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sỡ Giáo dục và Đào tạo

-Chủ động phối hợp Sở Y tế rà soát, tham mưu việc điều chinh Bộ Tiêu chí
an toàn đối với cơ sờ giáo dục (khi cần thiết).

trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch.

đầm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của một số cơ sở

- Triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phuơng án tổ chúc học tập

-Chủ trì phối hợp Sở Y tế tổ chúc họp góp ý kế hoạch, phuơng án

giáo dục thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp trở lại.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương giám sá, kiểm tra việc tổ chúc dạy
học trực tiểp trở lại tại các địa phương; kịp thời báo cáo, tham muu Üy ban nhân dân
Thành phố

-Rà soát, tham mưu kịp thời chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khắn,
hỗ trợ các cơ sở giáo dục, nhất là co sở giáo dục ngoài công lập.



7

Chủ trì tiếp nhận phươmg án dạy học của các cơ sở giáo dục đại học,
các trường cao đẳng su phạm khi dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 và phối hợp với
Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
-Chủ động phổi hợp Sở Y tể rà soát, tham mu việc điều chinh Bộ Tiêu chí

an toàn đối với cơ sở giáo dục nghể nghiệp (khi cần thiế).

-Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố,
Trung tâmy tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của quận, huyện và
thành phổ Thủ Đức, noi có cơ sở giáo dục nghể nghiệp trú đóng để thẩm định và
báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kể hoạch cho đi học lại. Tổ chức các
đoàn giám sát, kiểm tra việc tổ chức dạy học trục tiếp trở lại của các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, kịp thời chấn chinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình dạy học trực tiếp.

-Chủ động hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghể nghiệp thực hiện tiêu độc,
khử trùng toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng làm việc theo hướng dẫn của
ngành Y tể trước khi tổ chúc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;
bố trí đầy đủ các bình dung dịch khử khuẩn ở các phòng học, phòng làm việc,
xưởng thực hành, nhà vệ sinh. Xây dựng phòng cách ly và phương án sử dụng
phòng cách ly trong trường hợp phát hiện học sinh, sinh viên có biều hiện của
bệnh cũng nhu kịch bản chi tiết để xủ lý các tinh huống phát hiện học sinh, sinh viên
có biều hiện của bệnh; thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của ngành Y tế
đổi với tất cả cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên...

3. Sở Y tế
- Ban hành quy định về hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống

dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành; phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành Tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch trong
trường học.

-Ban hành phương án xử lý khi phát hiện FO, F1 trong trường học.

-Phối họp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp góp ý kể hoạch, phương án
đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của 01 cơ sở giáo dục
thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp trở lại.

-Chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và đơn vị
liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục vệ sinh khủ khuẩn trước khi đưa vào
hoạt động trở lại. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
trong suốt quá trình tổ chức thực hiện học sinh học trực tiếp trở lại.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham muu Üy ban nhân dân Thành phổ
kể hoạch thí điểm dạy học trực tiếp trở lại, tổ chức rút kinh nghiệm và mở rộng
việc dạy học trực tiếp trên địa bàn Thành phố.
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4. Üy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

- Ban hành kế hoạch tổ chúc học tập trực tiếp trở lại trên địa bàn phù hợp
với tình hình thực tiễn của địa phương, linh hoạt và an toàn.

- Chọn 01 cơ sở giáo dục để góp ý kể hoạch, phương án thực hiện đảm bảo
an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ đó làm mẫu cho các cơ sở
giáo dục còn lại trên địa bần.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm đơn vị Thường trực triển khai
Kế hoạch tổ chúc học tập trực tiếp trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra và thẩm định kế hoạch, phưoơng án đảm bảo an toàn
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơsởgiáo dục (theomục l.4- Phần II).

- Thường xuyên kiềm tra và điều chinh hình thức học tập theo cấp độ dịch
tại địaphương.

-Chi đạo các Phòng chuyên môn liên quan đảm bảo các điều kiện hoạt động
của nhà trường (đội ngũ, kinh phí,..).

- Xây dựng đội phản úng nhanh với sự tham gia của ngành giáo dục và
y tế địa phương để kịp thời tiếp nhận thông tin, đề xuất hướng xử trí đối với các
ca nghi nhiễm phát sinh trong trường học trong quá trình hoạt động trực tiep.

5. Cơ sỡ giáo dục

5.1 Đối với cơ sở giáo dục đại họe, cao đẳng

- Giao Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cao đắng tự chịu trách
nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn công tác phòng, chống
dịch COVD-19, căn cú quy mô trường lớp để bổ trí số lượng học sinh, sinh viên,
học viên tham gia học tập trực tiếp đảm bảo mức độ giãn cách và an toàn
phòng, chống dịch bệnh; bố trí một phòng cách ly y tế nhẳằm chuẩn bị cho
phương án có F0.

- Triển khai tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn thể
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trước khi
tổ chúc đi học trở lại.

5.2 Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

-Xây dựng kể hoạch, phương án đảm bảo an toần công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục (theo mục 1.4 - Phân II), trình Ban Chi đạo
phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thẩm định
và phê duyệt.

-Xây dựng kể hoạch dạy học trực tiếp theo hớng dẫn chuyên môn của
Sở Giáo dục và Đào tạo.
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- Triên khai các phương án, kịch bản, kể hoạch dạy và học phủ hợp với
tìinh hình cơ sở vật chấ, nguồn lực và học sinh của đơn vị.

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập có nội trú xây dựng các phương án cơ
sở vật chẩt, nhân lực cho kể hoạch tổ chức dạy và học đúng quy định, đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch.

-Triển khai tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn thể
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cả học sinh, cha mẹ học sinh trước
khi tổ chức đi học trở lại.

-Các cơ sở giáo dục tổ chức họp cha mę học sinh triển khai, phổ biến kế
hoạch dạy học trực tiếp trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID-19; công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong quá trình
học sinh đi học trực tiếp trở lại nhẳm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch
cho học sinh.

6. Cha mẹ học sinh
-Có trách nhiệm phối hợp nhà trường tổ chúc cho học sinh thực hiện

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo huớng dẫn ngành y tế và học tập
trực tiếp trở lại theo kế hoạch của cơ sở giáo dục.

- Chăm sóc và theo dõi súc khỏe của học sinh, hướng dẫn học sinh thực hiện
tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Không để học sinh đến trường
khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở,.. hoặc thuộc diện cách ly theo quy định của
ngành y tế.

- Kip thời thông tỉn đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường những vấn đề
bất thường về súc khỏe của học sinh, đặc biệt có liên quan đến dịch COVID-19.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên
địa bàn Thành phổ Hổ Chí Minh, để nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc
thực hiện, trong quá trình triến khai nếu có khó khăn, vướng mắc kip thời báo
cáo cho Uy ban nhân dân Thành phô (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để
xem xé, tháo gỡ/.

KT. CHỦTỊCH
MANPEIÓCHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HÐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Üy ban MTTQVN Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH;
- Luu: VT, (VX-VN). lo.

OANTHA

NVS

Drơng Anh Đức


