
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:         /SLĐTBXH-DN 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong điều kiện  

bình thường mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Ninh ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 505/UBND – KGVX 

ngày 24/02/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong điều kiện bình thường mới; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề 

nghị các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức cho HSSV, học viên bắt đầu đi học trở lại từ ngày 01/3/2021. 

2. Thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Ngành Y tế (khử khuẩn, vệ sinh phòng học, nhà xưởng thực 

hành, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng, 

dung dịch sát khuẩn). 

3. Chủ động phối hợp với cơ sở y tế, cơ quan liên quan và phụ huynh học 

sinh quản lý, theo dõi sức khỏe HSSV, nghiêm túc thực hiện công tác phòng 

chống dịch theo quy định. Trong trường hợp cán bộ, nhà giáo, người lao động 

và HSSVcó biểu hiện ho, sốt, đau họng, ho khan, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y 

tế để kiểm tra sức khoẻ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy 

định. 
 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở GDNN thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLDN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

  Nguyễn Kim Triều  
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