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1. Quy trình một ngày học sinh đ
1.1. Từ nhà tới trường: 
- Học sinh tự đi xe cá nhân (đi ô tô nhà trư
gia giao thông an toàn đúng lu
hàng quán, tụ tập đông ngườ
1.2. Tại trường 
- Học sinh khối Tiểu học, THCS đo thân nhi
tầng). Học sinh khối THPT đo thân nhi
cầu thang tầng 1 (nhà 4 tầ
trường. 
 - Thực hiện xong việc rửa tay khô, h
học sinh ngồi đúng chỗ ngồ
quy định). 
- Cung cấp đầy đủ thông tin m
vào phiếu đo thân nhiệt, phiế
- Thực hiện đeo khẩu trang khi h
- Trong các giờ ra chơi, học sinh tránh t
lớp khác, không đi lên, xuố
viên. 
- Trong các buổi học nếu th
bạn bè trong lớp cần báo cáo ngay cho giáo viên b
hoặc giáo viên trực ban phụ 
- Cuối buổi học, học sinh vệ
của lớp bàn giao chìa khóa l
1.3. Từ trường về nhà 
- Học sinh tự đi xe cá nhân  ho
tham gia giao thông an toàn đúng lu
ca hàng quán, tụ tập đông ngư
- Về tới nhà, tiến hành vệ sinh cá nhân r
việc khác. 
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Phòng chống dịch bệnh Covid – 19 

 

c sinh đến trường 

đi xe cá nhân (đi ô tô nhà trường theo đăng ký xe đưa đón): tham 
gia giao thông an toàn đúng luật, đeo khẩu trang, đi thẳng tới trường không la ca 

ời. 

c, THCS đo thân nhiệt, rửa tay khô tại sảnh t
i THPT đo thân nhiệt tại cổng trường, rửa tay khô t

ầng) theo hướng dẫn của giáo viên, nhân viên nhà 

a tay khô, học sinh di chuyển vào lớp học. Trong l
ồi theo sơ đồ lớp (Đã được giáo viên sắp x

thông tin một cách chính xác về tình hình sức kh
ếu theo dõi sức khỏe từng buổi học của lớ

u trang khi học tập, rèn luyện tại trường. 
c sinh tránh tụ tập đông người, tuyệt đối không đi sang 
ống các tầng học nếu không được sự đồng ý c

u thấy có vấn đề bất thường về sức khỏe c
n báo cáo ngay cho giáo viên bộ môn, giáo viên ch

 trách các tầng học. 
ệ sinh lớp học sạch sẽ theo tập huấn hướ

p bàn giao chìa khóa lớp trước khi ra về. 

đi xe cá nhân  hoặc đi ô tô nhà trường theo đăng ký xe đ
tham gia giao thông an toàn đúng luật, đeo khẩu trang, đi thẳng về 

p đông người. 
sinh cá nhân rửa tay sạch sẽ trước khi làm các công 
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ưa đón): tham 
ng không la ca 

nh tầng 1 (nhà 4 
a tay khô tại 2 đầu 

a giáo viên, nhân viên nhà 

c. Trong lớp, 
p xếp lại theo 

c khỏe cá nhân 
ớp. 

i không đi sang 
ng ý của giáo 

e của bản thân, 
môn, giáo viên chủ nhiệm 

ớng dẫn, khóa 

ng theo đăng ký xe đưa đón, 
 nhà không la 

c khi làm các công 



2. Bộ phận bảo vệ hành chính 
- Đảm bảo công tác trực ban 24/24. 

- Tuyệt đối không cho người không có nhiệm vụ vào trường. 
- Khi phụ huynh, học sinh cũ, khách đến liên hệ công việc: tiến hành đo thân 
nhiệt, yêu cầu rửa tay khô diệt khuẩn, sau đó cần ghi rõ các thông tin vào sổ trực 

rồi dẫn lên các vị trí làm việc theo đăng ký đề nghị. 
3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 
- Theo dõi, nắm bắt, báo cáo tình hình học sinh lớp mình về nhà trường trước 

15h00 hằng ngày. Nếu có bất thường của lớp cần báo cáo ngay lãnh đạo nhà 
trường. 
- Hằng đôn đốc cán bộ lớp hoàn thiện phiếu theo dõi sức khỏe học sinh gửi về 

Văn phòng nhà trường ngay cuối mỗi buổi học. 

4. Nhân viên phụ trách y tế 
- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc men phòng chống dịch bệnh. 
-Thường trực tại phòng làm việc tiến hành xử lý ngay các tình huống về sức khỏe 
học sinh. 

- Hỗ trợ giáo viên, nhân viên nhà trường khi cần thiết. 
- Hoàn thiện ghi sổ trực sau mỗi buổi trực. 

5. Giáo viên, nhân viên nhà trường 
- Thực hiện nghiêm túc các công việc nhiệm vụ được phân công. 
- Chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo nhà trường về công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid 19. 

HIỆU TRƯỞNG 
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