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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các tổ an toàn COVID-19 trường THPT số 2 Văn Bàn 

 năm học 2021 - 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN 

Căn cứ công văn số: 6666 /BYT- MT ngày 16 tháng 08 năm 2021 của Bộ 

y tế V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ công văn số: 1451 /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 20 tháng 08 

năm 2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Lào Cai V/v hướng dẫn công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, trường học; 

Căn cứ kế hoạch số 363/ KH-THPT S2.VB  ngày 06 tháng 09  năm 2021 

V/V phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp 

mắc COVID-19; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Thành lập các tổ an toàn COVID-19 trường THPT số 2 Văn Bàn 

năm học 2021 - 2022 gồm các ông, bà có tên sau đây (Danh sách kèm theo). 

Điều 2 : Các tổ an toàn COVID-19 trong trường học có nhiệm vụ: quán 

triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước 

về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh trong trường học. 

Nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID là hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 của đơn vị triển khai: 

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của CB,GV,NV 

và học sinh trường THPT Số 2 Văn Bàn. 

- Kiến nghị Hiệu trưởng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công 

tác phòng, chống dịch tại khuôn viên trường học theo nội quy phòng, chống dịch 

của đơn vị và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng và 

bộ phận y tế của đơn vị khi phát hiện CB,GV,NV,HS mắc COVID-19 (F0) hoặc 

có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy 

định. 

- Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F0,F1,F2 có 

liên quan đến CB,GV,NV,HS và PHHS đang học tập tại trường. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do thủ trưởng 

đơn vị giao. 

Điều 3 : Các ông, bà có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
-Như điều 1: (t/h); 
- Lưu: VT. 
 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                             Trần Thị Thanh Huyền 
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