UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT
NGHIỆP THPT NĂM 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1018 /BCĐ-TTN

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 8 năm 2020

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

Kính gửi:
- Các đơn vị trường học có thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân
viên tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
- Các Điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Thực hiện các văn bản: Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020
của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an
toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của
dịch COVID-19; công văn số 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 của GDĐT về
việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2020; Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng
cường phòng, chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT; công văn số
5873/UBND-VX2 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Kế hoạch số 132/KH-BCĐ ngày 04/8/2020
của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc về việc đảm bảo
công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020,
Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Kỳ thi)
diễn ra an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi yêu cầu các đơn vị,
trường học có thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi, các Điểm thi
thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Đối với các đơn vị, trường học có thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên
tham gia Kỳ thi
Tiếp tục rà soát, theo dõi, tiếp nhận và báo cáo Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh
thông tin về tình hình dịch tễ, sức khỏe của thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên
tham gia Kỳ thi tính đến hết ngày 07/8/2020.
Tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh chủ động khai
báo y tế, tình trạng sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh; không tập trung đông người xung quanh điểm thi, giữ khoảng cách an toàn
phòng dịch; người nhà thí sinh tuyệt đối không được vào khu vực tổ chức thi.
Chủ động rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm và công tác đảm bảo an toàn khác trong kỳ thi; thông tin tới học sinh, phụ
huynh học sinh về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn của nhà trường
trước và trong kỳ thi để học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân yên tâm.
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2. Đối với Điểm thi, trường THPT đặt điểm thi.
Tổ chức quán triệt tới thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi
về việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Kỳ thi; tổ
chức rà soát, theo dõi, tiếp nhận và báo cáo thông tin về tình hình dịch tễ, sức khỏe
của thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi về Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp
tỉnh trong các ngày tổ chức thi, từ 08-10/8/2020.
Tiến hành tổng vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên nhà trường, phòng thi,
phòng chức năng phục công tác tổ chức thi, khu vực vệ sinh và xung quanh Điểm thi bảo
đảm an toàn, thông thoáng, sạch sẽ, xong trước ngày 06/8/2020, duy trì vệ sinh sạch sẽ
trong các ngày tổ chức thi.
Các Trường THPT đặt điểm thi phối hợp tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ
Điểm thi, do Ngành Y tế chủ trì thực hiện theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Kỳ thi
cấp tỉnh (xong trước ngày 07/8/2020).
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các
yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung
dịch sát khuẩn (đặt trước mỗi phòng thi và các phòng chức năng phục vụ Kỳ thi),
thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, phòng y tế (có giường, vật tư y tế khác);
mỗi buổi thi, bố trí cho mỗi thí sinh 1 chai nước lọc (tránh cho thí sinh dùng chung
cốc uống nước, phòng ngừa dịch bệnh) phối hợp đề nghị Trung tâm Y tế huyện/
thành phố chuẩn bị thuốc, vật tư y tế đảm bảo phục vụ chăm sóc sức khỏe thí sinh,
cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Điểm thi theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh.
Bố trí phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng chờ thí sinh phải an toàn, thông
thoáng, đảm bảo giãn cách cho thí sinh tối thiểu theo quy định của Quy chế thi và
tối đa có thể được.
Phối hợp với Tổ y tế phục vụ tại Điểm thi kiểm soát thân nhiệt và tình trạng
sức khỏe của thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; khi phát hiện có người bị sốt, ho
hoặc khó thở phải xử lý kịp thời theo quy định (bố trí thí sinh thi tại phòng thi dự phòng
của điểm thi trường hợp thí sinh có biểu hiện ho, sốt hoặc khó thở).
Trường hợp Điểm thi tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm
công tác thi, cần phải tổ chức phương án đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống
dịch bệnh (sử dụng hình thức suất ăn cá nhân).
Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà thí sinh, khi đưa đón thí sinh cần thực
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, không tập trung đông người xung
quanh điểm thi, giữ khoảng cách an toàn phòng dịch và tuyệt đối không được vào
khu vực tổ chức thi.
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, đề nghị cử Tổ cán bộ y tế
thường trực tại phòng y tế của điểm thi, chuẩn bị đủ cơ số thuốc cần thiết và thực hiện các
nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo kỳ thi.
Trường phổ thông DTNT cấp 2, 3 Vĩnh Phúc, nơi đặt Điểm thi dự phòng tổ
chức thi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), phối hợp chặt chẽ với cơ sở y
tế (do Sở Y tế phân công) chuẩn bị điểm thi dự phòng của tỉnh, đảm bảo cơ sở vật
chất, vật tư thiết bị theo quy định của Ngành Y tế, đáp ứng điều kiện an toàn tổ chức
thi, phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi (nếu tổ chức thi tại Điểm
thi dự phòng).
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Trong quá trình tổ chức thi, Lãnh đạo Điểm thi cần lập phương án tổ chức
khoa học các khâu tổ chức thi đảm bảo giãn cách tối thiểu theo Quy chế thi và giãn
cách tối đa có thể được theo quy định về phòng, chống dịch.
3. Đối với thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi (các Điểm
thi phổ biến trước kỳ thi)
Chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bảo vệ bản thân
và cộng đồng: rửa tay với nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách (khi
cần thiết), tránh tụ tập đông người, giãn cách theo quy định, hạn chế tiếp xúc người
đi về từ vùng có dịch; hạn chế di chuyển ngoại tỉnh trong thời gian chuẩn bị Kỳ thi;
khai báo y tế với cơ quan y tế nếu có dấu hiệu dịch tễ và bất thường về sức khỏe…
Thực hiện đo thân nhiệt ở nhà, đeo khẩu trang trước khi đến Điểm thi; khi có
dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như ốm, ho, sốt hoặc khó thở…) phải báo ngay
Lãnh đạo, cán bộ y tế tại điểm thi để được xử lý kịp thời, theo quy định.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ làm công tác thi cần 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.
Các đơn vị trường học, Điểm thi chịu trách nhiệm triển khai, rà soát kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch
bệnh khác. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn hoặc tình huống đột xuất,
yêu cầu báo cáo kịp thời về Sở GDĐT – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi
(qua phòng Chính trị, tư tưởng theo email phongcttt@vinhphuc.edu.vn và điện thoại
02113.656.086)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng BCĐ Kỳ thi;
- Các thành viên BCĐ Kỳ thi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT. NVH (03b).
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