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Tiền Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2020

V/v tổ chức cho trẻ mầm non đến
trường và tổ chức bán trú cho học
sinh trong nhà trường sau thời
gian tạm nghỉ để phòng, chống
dịch COVID-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố và thị xã;
- Hiệu trưởng các trường, trung tâm trực thuộc Sở.
Căn cứ Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Văn
phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19;
Thực hiện Thông báo số 123/TB-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về Thông báo Kết luận cuộc họp trực tuyến kiểm tra công tác
phòng chống dịch Covid-19, triển khai một số nhiệm vụ phòng chống bệnh sốt
xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ
chức triển khai thực hiện những nội dung sau:
1. Thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tiền
Giang tổ chức cho trẻ đi học trở lại từ ngày 18 tháng 5 năm 2020.
2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh, của ngành Giáo dục, ngành Y tế về công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
3. Các cơ sở giáo dục mầm non khẩn trương chuẩn bị các điều kiện nhằm
đảm bảo an toàn cho trẻ trước khi đón trẻ đi học trở lại. Chú ý, đảm bảo vệ sinh
sạch sẽ các khu vực vui chơi trong sân trường, vệ sinh các thiết bị, đồ chơi ngoài
trời, đồ dùng đồ chơi trong lớp, bếp ăn và tất cả các thiết bị dụng cụ trong bếp.
Đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho giáo
viên và học sinh.
4. Các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục mầm non khi tổ chức bếp ăn
bán trú cho học sinh và cho trẻ trong nhà trường cần đảm bảo an toàn theo tinh
thần Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ;
các khuyến cáo khác của ngành Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc
phòng, chống dịch COVID-19.
5. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số trẻ đi học trở lại để báo cáo
về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 14 giờ 00 mỗi ngày (từ ngày 18/5-22/5/2020).

Căn cứ nội dung Công văn này, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức
triển khai đến các trường theo phân cấp quản lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn
trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn này.
(Đính kèm Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng
Chính phủ)./.
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