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Số:              /SGDĐT-GDMN 

V/v: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non  

 

Hải Phòng, ngày        tháng 02 năm 2022 

  

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp, với tinh thần trường học hòa cùng công 

cuộc khôi phục kinh tế, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch, trẻ em mầm non cần được 

đến trường, được chăm sóc giáo dục và phát triển toàn diện bảo đảm Quyền trẻ em, Sở 

GD&ĐT hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), như sau: 

1. Tích cực truyền thông đưa trẻ em đến đi học trên nguyên tắc cha mẹ học sinh 

thực sự có nhu cầu, trên tinh thần tự nguyện. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin để 

giải đáp thắc mắc cho phụ huynh, tạo đồng thuận để phụ huynh, người dân yên tâm 

cho trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả. 

2. Chủ động xây dựng các phương án về việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19. Cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT để đảm bảo an toàn 

trường học. Các lớp học tổ chức độc lập với nhau, trong trường hợp dịch xảy ra, đánh 

giá nguy cơ từng lớp, lớp không có yếu tố dịch tễ vẫn tổ chức dạy học bình thường. 

3. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên 

để tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Các cơ sở GDMN đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

- Rà soát đội ngũ, phân công hợp lý đội ngũ thực hiện linh hoạt các nhiệm vụ. 

Tạo sức mạnh đoàn kết của tập thể, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Rà soát, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên, đặc biệt là các cơ sở 

GDMN tư thục, khi trường học mở cửa trở lại. 

4. Nghiêm túc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN theo 

phụ lục đính kèm. 

5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, xử lý kịp thời, đảm bảo các cơ 

sở GDMN an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến kéo dài và phức tạp. 

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT quận, huyện chỉ đạo đến 100% các cơ 

sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDMN.  
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