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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(V/v học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng bệnh Covid-19)
Căn cứ vào công văn số:1398/BGDDT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo V/v hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học
trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học;
Căn cứ vào công văn số: 650 /SGDDT-VP ngày 24/4/2020 của Giám đốc Sở
giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng V/v hướng dẫn một số nội dung cho học sinh đi học
trở lại sau thời gian nghỉ phòng bệnh Covid-19;
Hiệu trưởng trường THPT Thiều Văn Chỏi chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh thực hiện một số nội sung sau:
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trở lại làm việc bình thường và Học sinh toàn
trường học lại từ ngày 04/5/2020;.
2. Công Đoàn, Tổ chuyên môn trong nhà trường tiếp tục tăng cường công tác
phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể
cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
3. Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền cho học sinh cách phòng ngừa dịch
bệnh và nhắc nhở các em thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa Covid-19. Khi vào học
Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền thông báo qua loa trong thời gian nghỉ
giữa buổi đến học sinh cách phòng chống bệnh Covid-19, phân công các lớp dọn vệ
sinh hàng ngày.
4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh về lịch học trở lại sau thời gian
nghỉ phòng bệnh Covid-19, thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để nắm bắt
tình hình đi học của học sinh, báo cáo với lãnh đạo nhà trường khi có vấn đề cần
thiết để có hướng dẫn xử lí kịp thời. Đồng thời hướng dẫn học sinh cách phòng chống
dịch bệnh theo công văn số 550/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong
các buổi sinh hoạt lớp.
5. Phụ trách y tế trường học chủ động phối hợp với các bộ phận trong nhà
trường để tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
trong nhà trường.
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