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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /PGDĐT-NGLL 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống 

COVID-19 trong trường học 

  Lý Nhân, ngày       tháng 5 năm 2020 

  

         

           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện 

Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học; 

Công văn số 383/SGDĐT-CTTT ngày 08/5/2020 về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống COVID-19 trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Hiệu trưởng tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, 

học sinh không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp 

học; không bắt buộc việc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang 

trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên 

đường về nhà; 

2. Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa trẻ em, học 

sinh các lớp học với nhau; đặc biệt là trong giờ ra chơi. 

3. Cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tiếp tục tăng 

cường việc lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

4. Về việc thực hiện chương trình: Tuần 2 sau khi học sinh đi học trở lại (Từ 

ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020), các trường tổ chức thực hiện đủ chương trình 

chính khóa (Cấp THCS chưa tổ chức dạy thêm, học thêm; cấp Tiểu học chưa tổ chức 

dạy buổi 2). 

5. Về việc đo thân nhiệt cho học sinh các trường xử lý linh hoạt, ưu tiên khuyến 

cáo gia đình theo dõi tình hình sức khỏe, biểu hiện ho sốt của con em mình trước khi 

đến trường. 

6. Các nội dung khác: Các trường tiếp tục thực hiện tốt các nội dung quy định tại 

Công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí 

trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS, TH&THCS trong huyện tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả./. 
 

 Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
 - Sở GD-ĐT Hà Nam (để báo cáo); 

 - UBND huyện (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo PGDĐT (để ph/h chỉ đạo); 

 - Các bộ phận PGDĐT (để phối hợp, thực hiện); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, NGLL. 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu 
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