SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 51/QĐ-SGDĐT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy định Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
đối với các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND
tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc
điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế Ban
hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;
Căn cứ Quyết định 2750/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành
chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo
từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Công văn 3063/UBND-VX
ngày 10/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thời gian dạy học trực
tiếp tại cơ sở giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch 2649/KH-SGDĐT ngày 17/12/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Tổ chức hoạt động dạy và học năm học 2021-2022 đảm bảo “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong ngành giáo dục
và đào tạo tỉnh Sóc Trăng;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 của Sở Gáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định Tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch
Covid-19 đối với các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng (kèm theo Quyết định)
Điều 2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ bộ tiêu chí ban hành có trách
nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện trong toàn đơn vị, theo dõi nắm tình hình, kịp
thời báo cáo những vấn đề phát sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1816/QĐ-SGDĐT ngày 22/12/2021
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tạm thời Tiêu chí an
toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường phổ thông, trung tâm
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở,
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu: VT.
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Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Sóc Trăng

QUY ĐỊNH
Tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với
các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(Kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 28/01/2022
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí nhằm đảm bảo các điều kiện
an toàn trong tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp trong tại các cơ sở giáo dục,
cụ thể như sau:
1. Tiêu chí 1: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn dạy
học trực tiếp
Mỗi cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học và hoạt động
giáo dục cụ thể, đảm bảo thích ứng phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, ứng phó kịp
thời đối với các tình huống phát sinh (nếu có), trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Trong đó, chú ý linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, phương án tổ chức dạy
học phù hợp với thực tế từng đơn vị vừa đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy học
trực tiếp.
2. Tiêu chí 2: Đảm bảo môi trường an toàn cho việc dạy học trực tiếp
(cơ sở vật chất, phòng học, phòng làm việc, phòng cách ly)
- Thực hiện vệ sinh trường, lớp. Xử lí triệt để rác thải, khử khuẩn các dụng
cụ vệ sinh. Sắp xếp bàn ghế, nhanh chóng sửa chữa, khắc phục bàn ghế hư hỏng.
Phân loại thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thực hành, thí
nghiệm. Từng bước trang bị bổ sung những thiết bị dạy học tối thiểu. Đảm bảo cơ
sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.
- Phòng học, phòng làm việc phải thoáng mát, thông khí tốt, đủ ánh sáng
(khuyến cáo không sử dụng máy lạnh).
- Phòng cách ly đủ rộng, thoáng mát, bố trí tại vị trí hợp lý và có đủ các
điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (bàn ghế, giường,
khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ, nước sát khuẩn, dụng cụ chăm sóc sức
khoẻ cần thiết, …)
3. Tiêu chí 3: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền
Tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo
viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tầm quan trọng và ý nghĩa của
việc học trực tiếp, tránh tâm lí hoang man lo lắng do thiếu cập nhật thông tin.
Trên cơ sở các phương án, kịch bản, kế hoạch được nhà trường cụ thể hóa từng
nhiệm vụ, cách thực hiện và các cơ sở khoa học mà Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và

Đào tạo đã công bố, nhà trường phải tạo dựng lòng tin vững chắc cho giáo viên,
học sinh và cha mẹ học sinh và xã hội. Đặc biệt là sự đồng thuận và hợp tác của
cha mẹ học sinh.
4. Tiêu chí 4: Thực hiện nghiêm túc quy định “5K”, tiêm vaccine và
công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Thực hiện quy định “5K”
+ Khẩu trang: Học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện
đeo khẩu trang khi làm việc và học tập và đeo khẩu trang đúng cách.
+ Khử khuẩn: Học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường
xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ
uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế,
sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập đúng quy định (tối thiểu có 01 vòi rửa tay
có xà phòng cho 30 người/ca học).
+ Khoảng cách: Bố trí sắp xếp lớp học bình thường đối với những trường
học ở vùng xanh. Riêng đối với vùng vàng, bố trí 50% số lượng học sinh học trực
tiếp ở mỗi buổi học một cách phù hợp theo Quyết định 2750/QĐ-UBND ngày
16/10/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định tạm
thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chú ý
tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm giúp học sinh tương tác với
nhau, bắt nhịp và hứng thú học tập, nhưng phải thực hiện quy định “5K”.
+ Không tập trung: Đảm bảo phân luồng trước khi vào trường/phòng học
và được đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng học và ra về.
+ Khai báo Y tế: Học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc
đều phải cài ứng dụng PC-Covid và khai báo Y tế đầy đủ, thực hiện kiểm tra thân
nhiệt đầu buổi học.
- Tiêm vaccine: Tất cả học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên làm
việc trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19
theo hướng dẫn của y tế (trừ những trường hợp chống chỉ định theo quy định của
y tế)
- Ứng dụng công nghệ: Cơ sở giáo dục phải có mã QR, dụng cụ đo thân
nhiệt để quản lý vào/ra và bố trí tại cổng trường và những nơi thuận tiện dễ kiểm
soát.
5. Tiêu chí 5: Thành lập Tổ An toàn Covid-19 và hướng dẫn cách thức
phòng, chống dịch
- Thành lập Tổ An toàn Covid và phân công trực hàng ngày tại đơn vị.
Nhân viên y tế, giáo viên đã được tập huấn và đã biết cách phòng, chống dịch
Covid-19 trong cơ sở giáo dục.
- Mỗi cơ sở giáo dục phải xây dựng cụ thể Phương án xử lý đối với việc
phát hiện ca nghi nhiễm hoặc phát hiện trường hợp F0, F1 theo đúng quy định của
Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về việc hướng dẫn

phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị và Công văn số 1244/BYT-MT
ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị ho, sốt, khó thở tại
trường học.
* Lưu ý đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nội trú
Chưa được tổ chức các hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước cho đến khi
có quy định mới. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú tuỳ tình hình thực
tế nhà trường xây dựng kế hoạch nội trú riêng trình cấp thẩm quyền phê duyệt
trước khi thực hiện.

