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             02       8  ăm 2020 

KẾ HOẠCH 
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

 

   

  hực  hiện  ông điện số 2070-  / U  ngày 28/7/2020 của  hường trực Tỉnh 

Ủy  ăk Nông về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

 ăn cứ Thông báo số 3882/UBND-KGVX ngày 01/8/2020 của UBN  tỉnh 

 ăk Nông về tăng cường công tác phòng, chống dịch  ovid-19; 

 ăn cứ công văn số 1002/S    -GDTXCTTT ngày 29/7/2020 về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch  ovid-19; 

Hiệu trưởng trường P   N   H S và  HP  huyện  ư Jút, chỉ đạo đến cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một số nội dung sau: 

1.  iếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch  ovid-19 theo 

tinh thần  hỉ thị 19/  - P ngày 24/4/2020 của  hủ tướng  hính phủ, nhằm thực 

hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt 

nhất cho  ỳ thi  ốt nghiệp  HP  năm 2020 ( ừ 08/8 đế  10/8/2020) 

2. Bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 02/8/2020 đến khi có thông tiếp theo,  án bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện các nội dung sau: 

-  hông tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc; thường 

xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài. 

-  huyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:  hông ra khỏi nhà 

nếu không cần thiết, hạn chế đi đến các tỉnh đang có dịch như:  à Nẵng, Quảng 

Nam,  hành phố Hồ  hí Minh,  hành phố Hà Nội…theo thông báo của Bộ Y tế. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đi từ các tỉnh có dịch phải trình 

báo với các cơ sở y tế nhà nước gần nhất để được kiểm tra, tư vấn và cách ly y tế 

phù hợp. 

 ề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch và công tác chuẩn bị cho kỳ thi  ốt nghiệp  HP  năm 

2020 một cách an toàn nhất ./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GDTXCTTT, VP (b/c); 

- CB, GV, NV và HS (để t/h); 

- Niêm yết bảng tin (để biết); 

- Wiside nhà trường; 

- Lưu H ,   ./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Vương Xuân Trung 
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