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SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT VÕ NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/THPTVN

Võ Nhai, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thông báo cho học sinh đi học trở lại

Kính gửi:
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường
- Cha mẹ học sinh trường THPT Võ Nhai
Thực hiện Công văn số 287/SGDĐT-CTTT, ngày 26/02/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh , sinh viên, học viên
đi học trở lại.
Trường THPT Võ Nhai thông báo:
1. Học sinh trường THPT Võ Nhai đi học trở lại từ ngày 01/3/2021 trong
điều kiện bình thường mới.
2. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đề nghị cha mẹ học sinh
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngay từ ngày đầu tiên
học sinh trở lại trường học với nội dung cụ thể:
- Các đồng chí Vương Tuấn Anh, Nguyễn Phi Hùng, giáo viên chủ nhiệm
các lớp: tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh học sinh
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi tham
gia các hoạt động giáo dục; tuyên truyền, vận động để cán bộ, giáo viên, học sinh
cài đặt và sử dụng ứng dụng MÃ QR-CODE (Thực hiện theo hướng dẫn tại Công
văn số 277/SGDĐT- CTTT ngày 25/02/2021 của Sở GDĐT về việc tuyên truyền,
cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ QR-CODE”); quản lý chặt chẽ học
sinh trong các buổi học ở trường, khuyến nghị phụ huynh không nên cho học sinh
ra ngoài địa bàn; không tham gia các hoạt động lễ, hội và các hoạt động tập trung
đông người; thực hiện yêu cầu 5K trong đó đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang và khai
báo y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Đồng chí Hoàng Văn Hoàn: đăng ký mã QR-CODE và dán tại các vị trí
thuận lợi cho mọi người đến trường đều có thể quét mã; tham mưu cho ban giám
hiệu hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên cài đặt và sử dụng mã QR-CODE.
- Đồng chí Lê Hải Thanh tiếp tục cập nhật khai báo tình hình phòng chống
dịch của nhà trường, công khai kết quả đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch
“An toàn COVID-19” theo quy định.
- Đồng chí Trương Thế Quý: chuẩn bị đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa
thông thường để thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh
học trở lại và thực hiện hằng ngày; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ
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học sinh và giáo viên như nơi rửa tay, nước sạch và xà phòng, giấy sạch hoặc khăn
để lau tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh (có nồng độ cồn tối thiểu 60%).
- Đồng chí Vương Tuấn Anh: tổ chức vệ sinh nhà trường, phun khử khuẩn
trước khi học sinh đi học trở lại.
- Đồng chí Hoàng Vân Anh: tổ chức bổ sung kiến thức cho các học sinh trong
thời giam tạm dừng đến trường không thể tham gia học tập trực tuyến; tổ chức
dạy học và các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.
- Yêu cầu: học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đeo khẩu trang đúng
cách khi đến trường, phải kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường; học sinh phải
thông báo cho giáo viên chủ nhiệm khi có các triệu chứng như: Sốt, ho, khó thở
để được hướng dẫn không đến trường và thực hiện khai báo y tế.
- Yêu cầu tất cả học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên khi quay trở lại trường
phải thực hiện khai báo y tế 100% và lịch trình di chuyển trong thời gian 14 ngày
gần nhất.
- Yêu cầu Ban quản lý học sinh nội trú:
+ Phối hợp với Trạm y tế xã Lâu Thượng tổ chức kiểm tra sức khỏe ngay
khi học sinh trở lại trường, theo dõi chặt chẽ nắm bắt tình sức khỏe học sinh
thường xuyên;
+ Đảm bảo vệ sinh phòng dịch nơi ăn, ở, sinh hoạt nội trú, bố trí phương án
tổ chức ăn hợp lý, đảm bảo giãn cách, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.
- Đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học
sinh các lớp phối hợp tốt với nhà trường, triển khai đến cha mẹ học sinh các lớp
các nội dung ở trên liên quan đến học sinh.
Yêu cầu toàn thể CBGVNV, HS toàn trường nghiêm túc thực hiện các nội
dung trên. Đề nghị cha mẹ học sinh thực hiện phối hợp tốt với nhà trường để đảm
bảo an toàn cho học sinh, học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Nơi nhận:
- BGH;
- Trưởng Ban ĐDCMHS trường;
- Thông báo chung;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Hải Thanh

