SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN
Số: 09/TB-THPTĐY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
–T
–H
Đồng Yên, ngày 26 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO
(V/v tă g ườ g á biệ
á
ò g, ố g ị COVID-19
sau k i xuất iệ bệ
â số 416 t i Đà Nẵ g)
Thực hiện công công văn số 2356/UBND-VHXH ngày 26/07/2020 của
UBND tỉnh Hà Giang V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 sau khi xuất biện bệnh nhân số 416 tại Đà Nẵng;
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Giang;
Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Yên yêu cầu toàn thể Cán bộ, Giáo viên,
nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các quy định sau:
1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện
nghiêm các chỉ thị, văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 của cấp
trên.
2. Tuyên truyền vận động CBGV, Học sinh tạm dừng di chuyển đến thành
phố Đà Nẵng với mục đích thăm quan, du lịch, thăm thân và những mục đích
không cần thiết khác.
3. Yêu cầu tất cả CBGV từ Đà Nẵng và một số tỉnh miền trung về tỉnh từ
ngày 18/07/2020 (Trong vòng 14 ngày) phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, tự
cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và được xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời
báo cáo trực tiếp Đ.c Hiệu trưởng nhà trường trước 11h00’ sáng ngày
27/07/2020. Những trường hợp CBGV vẫn có kế hoạch đến thành phố Đà Nẵng
và một số tỉnh miền trung trong thời gian tới phải báo cáo BGH Nhà trường
trước khi thực hiện.
4. GVCN các lớp nắm bắt tình hình học sinh: Trong thời gian nghỉ hè vừa
qua có trường hợp học sinh đến thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh miền trungtừ
ngày 18/07/2020 về tỉnh, GVCN báo cáo với Đ.c Hiệu trưởng nhà trường trước
11h00’ sáng ngày 27/07/2020 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT. GVCN tuyền
truyền, vận động học sinh về các nội dung phòng dịch COVID-19, yêu cầu học
sinh không đi đến các tỉnh thành miền trung và thành phố Đà Nẵng trong thời
gian tới./.
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Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
P

mA

K

a

