UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 935/PGDĐT-HC.

Sa Đéc, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống
bão số 16 (Tembin)

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Nhằm phòng tránh những tác hại, gây hư hỏng nghiêm trọng đến cơ sở vật
chất làm ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy ở các trường đối với cơn bão
Tembin;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc yêu cầu Hiệu trưởng các
trường thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:
1/ Thường xuyên theo dõi diễn biến của Bão Tembin trên các phương tiện
thông tin đại chúng; kiểm tra email cuả đơn vị; theo dõi website của Phòng Giáo
dục tại địa chỉ http://www.pgdsadec.edu.vn.
2/ Phân công Lãnh đạo trực tại đơn vị 24/24 kể từ 10h00 ngày Chủ nhật
24/12/2017 để xử lý tình huống; tuyên truyền, quán triệt CB-GV, tuyệt đối không
chủ quan với tình hình thời tiết hiện nay.
3/ Tiến hành ngay việc kiểm tra, sửa chữa mái trần, xê nô trần các phòng
học tránh trường hợp bị lá cây, vật dụng khác che khuất làm tắt đường thoát nước
dẫn đến thẩm thấu vách làm hư hại vách tường, tràn nước trong phòng học, phòng
làm việc.
4/ Tiến hành sắp xếp kê cao các vật dụng, thiết bị phục vụ cho công tác quản
lý và dạy học hợp lý tránh bị ngập làm hư hại. Kiểm tra nạo vét, sửa chữa ngay hệ
thống cống, khơi thông dòng chảy để nước thoát nhanh.
5/ Trang bị mua sắm các thiết bị, vật dụng có thể che chắn mưa tạt vào
phòng chứa các thiết bị, đồ dùng dụng cụ học tập.
6/ Kịp thời huy động Đội tự vệ cơ quan trong đơn vị di dời các thiết bị, đồ
dùng dạy học đến nơi khô ráo, an toàn khi có sự cố (mưa, bão, ngập lụt) xảy ra.
7/ Thực hiện ngay việc vệ sinh, tiệt khuẩn đúng quy định nếu phòng học,
phòng sinh hoạt bị ngập nhất là đối với các trường mầm non sau cơn bão.
8/ Để tiện cho thông tin liên lạc giữa Phòng Giáo dục và đơn vị, Hiệu trưởng
các đơn vị nên tạo thêm tài khoản zalo trên điện thoại di động cá nhân.(hướng dẫn
qua email của Phòng Giáo dục).
9/ Kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục những ảnh hưởng đến cơ sở vật chất
của đơn vị (nếu có) để có những chỉ đạo khắc phục kịp thời.
Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc yêu cầu Hiệu trưởng các
trường cho triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC.
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