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THÔNG BÁO 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid – 19  

 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng 

chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19. 

Căn cứ công văn số 195/UBND-YT ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Krông Nô, Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid – 19 

trong thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán tân Sửu 2021. 

Căn cứ công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid – 19. 

Thực hiện công văn số 201/ UBND-YT ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Krông Nô, Về việc tăng cường quản lý người đi, về tự vùng dịch để 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

Thực hiện công văn số 227/ SYT-NVYD ngày 30 tháng 1 năm 2021 của Sở Y 

tế, Về việc hướng dẫn cách ly các trường hợp liên quan đến Quảng Ninh. Hải Dương. 

Nay trường THPT Hùng Vương thông báo khẩn đến toàn thể CBGV, NV và 

học sinh toàn trường một số nội dung như sau: 

1. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19; 

thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương, UBND tỉnh, huyện và các văn bản liên quan về công tác phòng, chống dịch 

Covid – 19. 

2. Tiếp tục truyền thông đến học sinh, phụ huynh học sinh về tình hình dịch bệnh 

trong thời gian hiện nay nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ 

dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; khuyến cáo học sinh thực hiện nghiêm các biện 



pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. 

Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tụ tập – Khai báo y tế. 

3. Yêu cầu CBGV, NV và học sinh thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng “An 

toàn Covid – 19”, ứng dụng NCOVI và Bluzone để phòng, chống dịch. 

4. Đối với Đoàn thể: 

- Phối hợp với nhà trường, bộ phận y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid – 19. 

5. Đối với GVCN: 

- Tiếp tục nhắc nhở học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay, 

giữ gìn vệ sinh cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi… 

- GVCN phải tích cực tham gia sinh hoạt lớp đầu buổi. Phổ biến thường xuyên, 

đầy đủ các nội dung phòng chống dịch cho học sinh. Nhắc nhở học sinh không tụ tập, 

hạn chế tiếp xúc. 

- Hằng ngày, nắm bắt tình hình của học sinh trong lớp, chủ động liên hệ PHHS 

có học sinh nghỉ học. 

- Nhắc nhở học sinh duy trì công tác vệ sinh lớp học, thực hiện lau chùi bề mặt 

bàn, ghế tay nắm cửa sau mỗi buổi học. 

- Đối với trường hợp học sinh đi, về từ vùng dịch yêu cầu GVCN thường xuyên 

liên lạc qua điện thoại, email… để nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh. Hướng dẫn 

học sinh tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân.Nếu xảy ra trường hợp bất thường phải trực 

tiếp báo cáo Lãnh đạo nhà trường. 

- Khuyến cáo học sinh không tập trung nơi đông người, hạn chế tiếp xúc, đeo 

khẩu trang trên đường đến trường và trên đường về nhà. 

6. Đối với Cán bộ Y tế: 

- Tích cực tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học. 

- Thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường. 

- Nhắc nhở, hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi 

nước sạch. 



- Cùng với GVCN theo dõi và hướng dẫn học sinh các biện pháp tự cách ly tại 

nhà đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. 

- Khuyến cáo CBGV, NV và học sinh thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế. 

- Đối với những trường hợp bất thường như sốt, ho, khó thở… phải liên hệ ngay 

với Trạm y tế địa phương để được hướng dẫn, thăm khám và thực hiện cách ly khi 

cần thiết. 

- Hướng dẫn học sinh khai báo thông tin y tế, thông tin học sinh và người thân 

đi, về từ vùng có dịch. 

- Hàng ngày kiểm tra vệ sinh trường học, tham mưu lãnh đạo trang bị đầy đủ 

nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nước sạch cho CBGV, NV và học sinh sử dụng. 

7. Đối với học sinh: 

- Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp và sau khi ra về. 

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn. 

- Không tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau. 

- Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học nhưng 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. 

- Khai báo thông tin y tế chính xác và trung thực. 

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng phải báo ngay với GVCN và Cán bộ y tế 

trường học. 

Trên đây là thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid – 19 

trong nhà trường, đề nghị CBGV, NV và học sinh nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 

- CBGV, NV và HS 

- Lưu YT. 

 

       TRỊNH ĐỨC TIẾN 

 


