1

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1459 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh ngày 05 tháng 8 năm 2020

V/v bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện;
- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng: Y tế, Kỹ thuật Việt Đức, Công
nghệ Hà Tĩnh, Công thương Thái Nguyên; Hiệu trưởng các trường
Trung cấp: Nghề Hà Tĩnh, Kỹ nghệ Hà Tĩnh;
Thực hiện Công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học,
Phòng GDĐT (chỉ đạo các trường THCS có cử giáo viên đi coi thi) thực hiện các
nội dung sau:
1. Đối với các trường đặt Điểm thi
- Tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh các Điểm thi
đảm bảo an toàn, sạch sẽ.
- Phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các
Điểm thi trước ngày thi.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu
về phòng, chống dịch bệnh như: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát
khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, phòng thi dự phòng, phòng y tế,
có đủ cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu.
- Các phòng thi phải thông thoáng, đảm bảo giãn cách cho thí sinh.
- Bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh, khi phát
hiện có người bị sốt thì phải xử lý kịp thời theo quy định.
- Trường hợp Điểm thi có tổ chức ăn trưa cho cán bộ làm công tác thi thì phải
sử dụng hình thức suất ăn cá nhân đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch
bệnh.
- Sau mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi, kiểm tra và bổ
sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị
cho buổi thi tiếp theo.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa đón học sinh cần thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người
xung quanh Điểm thi.
2. Đối với các trường có học sinh dự thi, thí sinh tự do đăng kí dự thi
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Các trường thông báo đến tất cả học sinh dự thi, thí sinh tự do đăng kí dự thi tại
trường thực hiện đầy đủ các nội dung sau:
- Đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến Điểm thi; khi có dấu hiệu bất thường về sức
khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở…thì thí sinh phải báo ngay cho Điểm thi để
được xử lý kịp thời.
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: rửa tay với
nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, tránh tụ tập đông người trước và
sau khi thi, đảm bảo giãn cách…
3. Đối với các trường có cán bộ làm công tác thi (kể cả giáo viên dự phòng)
Quán triệt tất cả cán bộ làm công tác thi, kể cả giáo viên dự phòng thực hiện
nghiêm túc các nội dung sau:
- Đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến Điểm thi; khi có dấu hiệu bất thường về sức
khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở…cán bộ làm công tác thi phải báo ngay cho
Điểm thi để được xử ký kịp thời.
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: rửa tay với
nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách phù hợp khi làm
nhiệm vụ…
- Trong quá trình làm nhiệm vụ, kịp thời phát hiện thí sinh có dấu hiệu bất
thường về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở…báo ngay cho cán bộ y tế trực tại Điểm
thi.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh;
- BCĐ thi của tỉnh;
- Các Sở: Y tế; LĐ,TB&XH;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở;
- Trưởng phòng các phòng chuyên môn Sở;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Dũng

