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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 
 

Thực hiện Công văn số 152/SGDĐT-CTTT ngày 26/02/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nam về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong trường học; Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo về 

công tác phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus 

Corona (Covid-19) gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các trường 

Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội 

dung công việc như sau: 

1. Chuẩn bị của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y 

tế, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan.  

- Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 

và các cơ quan chuyên môn, bao gồm: môi trường xung quanh, các vật dụng thường 

xuyên cầm, nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, nhà vệ 

sinh và các phòng chức năng; thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và học liệu được 

sử dụng trong dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp 

học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học; 

thường xuyên quét dọn sạch sẽ phòng học, phòng chức năng, khuôn viên trường 

học; tăng cường thông khí tại phòng học, phòng chức năng bằng cách mở cửa ra 

vào, cửa sổ… 

- Chuẩn bị đủ nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại 

vị trí thuận lợi, ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại sử dụng 

(khu vực trước hiên, sảnh các phòng học, phòng thí nghiệm, nhà ăn; bố trí tét nước 

di động, vòi rửa, xà phòng sát khuẩn,…; lắp thêm các hệ thống rửa tay với nhiều vòi 

phía bên ngoài nhà vệ sinh…); có hình thức phù hợp để nhắc nhở giáo viên, nhân 

viên, học sinh rửa tay thường xuyên. 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực 

hiện khi trở lại trường học (Sau khi tham gia lớp tập huấn cấp huyện do Phòng Giáo 

dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm y tế huyện triển khai, thời gian dự kiến ngày 

04/3/2020). 

- Giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn 

học sinh thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn; 



- Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, 

bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh; trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, 

các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tổ chức chào 

cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học. 

2. Các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho giáo viên, học sinh 

Hướng dẫn giáo viên thực hiện và phối hợp với gia đình học sinh hướng dẫn 

học sinh thực hành hằng ngày các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên, đúng lúc, 

đúng cách; không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi đưa, đón học sinh 

sau khi học sinh đi học trở lại 

- Đối với các trường có sử dụng dịch vụ đưa, đón học sinh bằng xe ô tô, mỗi 

ngày hai lần, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh phải tiến hành lau khử khuẩn tay 

nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe; thực hiện nghiêm các yêu cầu quy 

định về an toàn vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh; 

- Đối với học sinh tự đi học hoặc do gia đình đưa đón, gia đình học sinh có 

trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà; 

- Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm giáo viên, 

nhân viên, phụ huynh học sinh, học sinh); thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh 

(nếu có) tại cổng trường; có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức 

khỏe không bình thường vào trường. 

4. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại 

- Trước khi học sinh đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ em mầm 

non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở (bảo đảm chỉ đến trường khi sức 

khỏe bình thường); không cho trẻ em, học sinh đến trường khi có biểu hiện không 

bình thường về sức khỏe; 

- Khi học tập ở trường, giáo viên hướng dẫn (tổ chức cho học sinh thực hành 

theo từng lớp học), theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện 

pháp phòng, chống địch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế: tự theo dõi bản thân (đối 

với học sinh phổ thông) để phát hiện kịp thời và báo cáo giáo viên khi cảm thấy sức 

khỏe không bình thường; thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh, sau khi thực hành, thí nghiệm, sử dụng sách, vở, học liệu dùng chung; 

kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh không bình thường 

về sức khỏe để có biện pháp xử lý; 

- Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo 

đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết 

khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

4. Công tác báo cáo 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 liên 

quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh của đơn vị; báo cáo kịp thời 



những trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh (nếu có) qua số điện thoại 

0912 167 588 và gửi báo cáo bằng văn bản qua địa chỉ Email: 

ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn. 
 

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, 

đúng lịch./. 

 
 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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