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Phú Nhuận, ngày 11 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO
Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ công văn 2008/SGDĐT-CTTT ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch

Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong cơ sở
giáo dục ;
Trường THPT Hàn Thuyên đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực
hiện một số nội dung như sau:
1. Thực hiện nghiêm công văn số 2279/UBND-VX ngày 8 tháng 7 năm 2021 của
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ
dân phố, xã - phường cách ly với xã - phường, quận – huyện và thành phố Thủ Đức cách
ly với quận – huyện và thành phố Thủ Đức.
2. Nhằm góp phần giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng,
yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp
thật sự cần thiết.
3. Cán bộ, giáo viên và nhân viên tổ văn phòng sử dụng công nghệ thông tin làm
việc tại nhà, ngoại trừ nhân viên bảo vệ trực cơ quan theo phân công của Ban Giám hiệu,
giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng chấm thi theo Quyết định của Sở GD&ĐT Thành
phố Hồ Chí Minh.
Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên cho đến khi có thông báo mới./.
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