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     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  54/TB-THPTTĐ 

Về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

       Bình Thạnh, ngày 03 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kính gởi: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

 

Căn cứ Công văn số 1224/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19.  

Trường THPT Thanh Đa thực hiện các nội dung sau:  

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã đề ra với 

phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, 

xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 536/SGDĐT-CTTT ngày 25 tháng 

02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. 

       Tổ chức nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại đơn vị. Đặc biệt: cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh tuân thủ đeo khẩu trang ngoài lớp học; Tổ chức khai báo y tế  

sau đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ngay khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh di chuyển ra các tỉnh, thành khác và về lại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể: 

       Ngày 04/5/2021: + CBQL-GV-NV đã đi các tỉnh, thành khác và trở về TP.Hồ 

Chí Minh thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua www.tokhaiyte.vn 

                                   +  Học sinh đã đi các tỉnh, thành khác và trở về TP.Hồ Chí 

Minh thực hiện khai báo y tế trước khi kiểm tra cuối HKII.  

3. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các 

hoạt động giáo dục tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, 

hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. 

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị CBQL-GV-NV và học sinh thực hiện nghiêm 

túc thông báo này./. 
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