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NHỮNG VIỆC PHỤ HUYNH, HỌC SINH CẦN LÀM
Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại
trường học trong điều kiện bình thường mới
Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN-SGDĐT-YT ngày
25/10/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế; Hướng dẫn liên ngành về
công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học
trong điều kiện bình thường mới.
Để chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học tập khi đủ điều
kiện và bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19, Trường tiểu
học Đan Phượng đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh
thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay
trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, cụ thể như sau:
I. Những việc cần làm trước khi học sinh đi học trở lại
1) Đối với Phụ huynh học sinh
TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Nắm rõ các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và
thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến
trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh.

2.

Cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh
trước khi đến trường: Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cho
con nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y
tế để được khám, tư vấn, điều trị.

3.

Cập nhật thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực
hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường.

4.

Khi đưa, đón học sinh, phụ huynh không vào trong sân trường mà đợi con
ở phía ngoài cổng trường. Phụ huynh không được đến trường nếu đang
trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách
ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2) Đối với học sinh
TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.

2.

Giữ ấm cơ thể.

3.

Tăng cường tập thể dục.

4.

Ăn chín, uổng chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

5.

Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xả phỏng vào các thời điểm: trước
và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi
tiếp xúc với vật nuôi, khi tay bẩn (Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động
vật hoang dã).

6.

Che mũi, miệng khi họ hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải
hoặc khăn tay, hoặc ông 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.

7.

Không đưa tay lên mặt, mũi miệng.

8.

Không khạc, nhổ bừa bãi.

9.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.

10.

Bỏ rác đúng nơi quy định.

11.

Tự theo dõi sức khỏe bằng cách: đối với học sinh từ cấp Trung học cơ sở
trở lên, tự do thân nhiệt. Đối với học sinh mầm non, tiểu học phụ huynh
hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt cho con. Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay
cho nhà trường (Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế nhà trường), nghỉ
học ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang, đến cơ sở y tế để được
khám, tư vấn, điều trị.

12.

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở.

13.

Đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn của cơ
quan y tế.

II. Những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại
1) Đối với phụ huynh học sinh
TT

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

1.

Kiểm tra thân nhiệt cho con trước giờ đưa con đi học.

2.

Khi đưa, đón học sinh, phụ huynh không vào trong sân trường mà đợi con
ở phía ngoài cổng trường. Phụ huynh không được đến trường nếu đang
trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách

ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3.

Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cá nhân cho con đầy đủ trước khi đến trường
như cốc hoặc bình uống nước, khăn giấy, khăn lau tay riêng…

4.

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang cho bản thân và cho con trên
đường từ nhà tới trường và từ trường về nhà.
2) Đối với học sinh

TT
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1.

Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm:
Trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.

2.

Che mũi, miệng khi họ hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải
hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp).
Vứt bỏ khăn, giấy cho mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

3.

Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

4.

Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước, khăn mặt,
khăn lau tay, gối, chăn...

5.

Không khạc, nhổ bừa bãi.

6.

Bỏ rác đúng nơi quy định.

7.

Nếu có sốt, ho, khó thở thi báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

Trên đây là những việc phụ huynh, học sinh cần làm khi học sinh quay trở
lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Trường tiểu học Đan Phượng đề
nghị các bậc phụ huynh, các em học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phụ huynh học sinh toàn trường
- CBGVNV;
- Lưu: VT.

