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PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 

                                                                   Bài và ảnh: Khúc Thị Hà  (Ban TS – TT) 

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, ngày 02/03 2020, học sinh 

khối THPT của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã trở lại với nhiệm vụ học tập 

sau đợt nghỉ kéo dài phòng dịch bệnh Covid-19. Hầu hết các em học sinh khi đi học đều có 

tâm lý thoải mái, vui vẻ khi đến trường và sẵn sàng tinh thần học tập. 

Qua tìm hiểu, được biết, sau đợt nghỉ kéo dài hầu hết cán bộ, giáo viên đều nhớ trường, 

nhớ lớp và mong muốn được trở lại trường dạy học. Cô Trần Thị Phương Nga - Phó Ban 

chuyên môn, Tổ trưởng Tổ Xã hội tâm sự: " Mặc dù trong thời gian học sinh nghỉ để phòng 

tránh dịch covid – 19, toàn thể giáo viên trong nhà trường đều tích cực dạy học bằng nhiều 

hình thức khác nhau giúp cho học sinh ôn tập lại kiến thức. Nhất là khối 12 chỉ còn mấy 

tháng nữa thôi là các em sẽ bước vào kì thi quan trọng. Và không riêng gì tôi, nhiều đồng 

nghiệp đều mong sớm được đứng trên bục giảng. Mong cho đại dịch qua nhanh để cô trò 

có thể lại gặp nhau". Cũng trong tâm trạng nhớ trường nhớ lớp đó, trên nhiều facebook cá 

nhân, một số học sinh chia sẻ tâm tư: "Không muốn nghỉ học nữa đâu. Cầu mong đại dịch 

qua nhanh. Nhớ thầy cô và bạn bè quá!” 

Trong thời gian học sinh khối THPT trở lại học tập, hằng ngày tại cổng trường đều 

có nhân viên y tế và giáo viên đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu 

trang đúng cách trước khi lên lớp học. Sau khi học sinh vào lớp, đầu giờ giáo viên chủ nhiệm 

đều nhắc nhở và hướng dẫn học sinh cách phòng tránh nCoV.  

Một số hình ảnh trong ngày đi học đầu tiên sau thời gian dài nghỉ phòng dịch: 

 



 

            

 



Ngay buổi học đầu tiên nhà trường đã cho học sinh các lớp kê khai lịch trình di chuyển 

của các em trong thời gian nghỉ dịch. Nắm thông tin của từng học sinh và gia đình, nếu có 

trường hợp có biểu hiện ốm đau thì báo ngay cho nhân viên y tế nhà trường. Trong lớp học, 

bàn ghế được kê khoảng cách xa, giáo viên luôn nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, 

mỗi học sinh mang bình nước uống riêng. Hết buổi học, sau khi trực nhật sạch sẽ, trước khi 

ra khỏi lớp học sinh đều xịt sát khuẩn. 

Trong tuần đầu học sinh trở lại trường, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập 

thể có đông học sinh, không tổ chức các buổi học ngoại khóa ngoài trời hay tổ chức cho học 

sinh đi tham quan dã ngoại. Khuyến cáo học sinh hạn chế di chuyển từ lớp này qua lớp khác, 

tăng cường vệ sinh. 

Nhà trường rất mong các học sinh sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn của nhà trường, 

đồng thời mong phụ huynh chia sẻ và đồng hành với nhà trường để các em trở lại trường 

được an toàn, có tâm lý an tâm và thoải mái trong học tập. 


