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Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý ph

Tiểu học, THCS và THPT H
 

Căn cứ vào Chỉ thị c

hướng dẫn số 1398/BGDĐT 

và Đào tạo về các điều kiện đ

trường hợp nghi ngờ mắc Covid

THPT Hồng Đức lưu ý tới cán b

một số nội dung sau: 

I. Tại nhà, trước khi đến trư

1. Cha mẹ học sinh lưu ý các ho

-  Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc n

- Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống 

dinh dưỡng. 

- Hạn chế tiếp xúc với động vật nuôi, động vật hoang d

- Đối với học sinh còn nhỏ, cha mẹ học 

sinh; học sinh lớn tự đo nhiệt độ

cho học sinh nghỉ học và theo

được khám, tư vấn, điều trị.

thời gian cách ly tại nhà theo yêu c
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NHỮNG LƯU Ý (LẦN 2) 
c sinh trở lại trường học tập sau khi ngh

phòng chống dịch bệnh Covid – 19 
 

, giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh học sinh trư

c, THCS và THPT Hồng Đức. 

của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hưng Yên, 

1398/BGDĐT – GDTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 củ

n đảm bảo an toàn cho học sinh đi học tr

c Covid-19 trong trường học, trường Tiểu h

i cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh

n trường 

ý các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho học sinh nh

ớc muối hoặc nước súc miệng thường xuy

ể, tập thể dục, ăn chín, uống sôi, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ 

ạn chế tiếp xúc với động vật nuôi, động vật hoang dã. 

ỏ, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ cho học 

ự đo nhiệt độ. Nếu có sốt hoặc ho, khó thở, cha mẹ

à theo dõi sức khỏe tại nhà; nếu cần đưa đến c

ấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong 

à theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

À THPT HỒNG ĐỨC 

ECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

tháng 4 năm 2020 

p sau khi nghỉ  

c sinh trường 

nh Hưng Yên, 

ủa Bộ Giáo dục 

c trở lại và xử trí 

u học, THCS và 

huynh, học sinh  

ờng sức khỏe cho học sinh như: 

ờng xuyên.  

ảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ 

ệm đo nhiệt độ cho học 

ếu có sốt hoặc ho, khó thở, cha mẹ chủ động 

ến cơ sở y tế để 

ếu học sinh đang trong 



 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tự đo nhiệt độ. Nếu có sốt hoặc ho và 

khó thở, cần chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe; nếu 

cần, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu 

cầu của cơ quan y tế. 

II. Tại trường 

1. Trước khi học sinh quay trở lại trường: 

1.1. Nhà trường tổ chức vệ sinh trường lớp sạch sẽ tạo môi trường trong lành, thân 

thiện, an toàn để chào đón thầy cô và học sinh quay trở lại học tập. 

1.2. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại khu vực sân cổng trường. Cha 

mẹ học sinh không vào trong trường. Bảo vệ nhà trường không cho người không 

có nhiệm vụ vào trường. 

1.3. Nhà trường đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc 

nước dùng riêng. Có khăn mặt cho học sinh, đảm bảo mỗi học sinh có 1 khăn riêng 

và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học (đối với học sinh khối Tiểu học, 

THCS). Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.  

 1.4. Nhà trường khuyến nghị phụ huynh mua cho mỗi học sinh một bình nhỏ đựng 

nước uống, một khăn lau tay mang tới trường dùng riêng cá nhân. 

1.5. Nhà trường bố trí, đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch; đảm bảo 

nhà vệ sinh sạch sẽ; đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết 

bị phục vụ vệ sinh trường học, đồng thời tăng cường thông khí tại lớp học bằng 

cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. 

1.6. Học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang theo quy định. 

2. Trong thời gian học sinh ở trường: 

2.1. Nhà trường không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham 

quan thực tế, dã ngoại. Tổ chức chào cờ tại lớp học. 

2.2. Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau:  



- Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời 

điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa 

giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn. 

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc 

ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, 

miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không dùng chung 

các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn…  

- Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi, tuyệt đối không ăn kẹo cao su. 

2.3. Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh, kiểm tra phiếu kê khai 

sức khở ở nhà của học sinh. Nếu thấy sức khỏe học sinh bất thường, giáo viên đưa 

ngay học học đến phòng Y tế nhà trường để khám kiểm tra, theo dõi. 

2.4. Trong thời gian học, khi giáo viên phát hiện học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, 

khó thở, phải đưa đến phòng Y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo 

ngay cho trạm Y tế phường Nhân Hòa, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân 

viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo 

đúng cách cho học sinh nêu trên. 

2.5. Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, 

phải đến phòng Y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế thông 

báo ngay cho trạm Y tế phường Nhân Hòa, cơ quan quản lý đồng thời cung cấp 

khẩu trang, hướng dẫn đeo đúng cách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu trên. 

III. Công tác khử khuẩn tại trường 

1. Trong thời gian học, mỗi ngày một lần, sau giờ học nhà trường tổ chức lau khử 

khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập, các đồ 

vật trong phòng học và phòng chức năng. 

2. Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày nhà trường tổ chức lau 

khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Hạn chế sử dụng các đồ 

chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.  

3. Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày hai lần, sau mỗi chuyến 



đưa, đón học sinh tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa 

sổ, sàn xe. 

4. Nhà trường bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín và thực hiện thu gom 

xử lý hàng ngày đảm bảo đúng hướng dẫn, quy định. 

Trân trọng lưu ý! 
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