UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2062 /SGDĐT-CTTT
V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong Kỳ thi TN. THPT năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng các Điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp theo công văn số 2061/SGDĐT-GDCN&KTKĐCL ngày 6/8/2020 về việc bảo
đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trưởng điểm thi thực hiện một số nội
dung, cụ thể như sau:
1. Đối với các Điểm thi
- Bố trí người đo thân nhiệt (từng buổi) cho toàn thể người tham gia thi, bao gồm:
Lãnh đạo điểm thi, giám thị coi thi, lực lượng công an, nhân viên phục vụ kỳ thi, lực
lượng làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi, các thành viên đến điểm thi (thanh tra, thành viên
hội đồng thi của tỉnh…), khi phát hiện có người bị sốt phải xử lý kịp thời theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai phương án đảm bảo an toàn tại Điểm
thi, như: tổ chức nước uống đầy đủ cho thí sinh; trong trường hợp có tổ chức ăn trưa cho
cán bộ làm công tác thi và thí sinh thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm và phòng,
chống dịch bệnh.
2. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020) nếu có phát
sinh các thí sinh thuộc diện F1, F2 thì sẽ báo cáo và bố trí dự thi cùng thời gian với thí
sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.
Thí sinh dự Kỳ thi tổ chức sau ngày 10/8/2020 thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại
công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19
diễn biến phức tạp.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trưởng điểm thi thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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