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THÔNG BÁO
Về việc đón học sinh trở lại trường học sau thời gian học trực tuyến
ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19
Kính gửi:
-Quý phụ huynh và các em học sinh toàn trường;
-Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
Thời gian vừa qua thầy và trò nhà trường dã phải tạm chia tay nhau theo
cách bất khả kháng, ở nhà thực hiện hình thức dạy và học trực tuyến để chung tay
phòng, chống dịch COVID-19. Trước hết xin thay mặt cho nhà trường, chúc mừng
tất các em học sinh và toàn thể viên chức người lao động của đơn vị đã an toàn và
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến khó lường.
Tuy nhiên công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã dưới sự lãnh đạo quyết liệt,
đúng đắn, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể
của địa phương, sự tham gia hưởng ứng tích cực, tự giác, trách nhiệm cao của nhân
dân xã nhà. Đến nay tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát an toàn.
Với tình hình trên, sau khi xin ý kiến chỉ dạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo
và BCĐ phòng chống dịch COVID của địa phương. Nhà trường quyết định tổ chức
trở lại hình thức Dạy và Học trực tiếp tại trường, đón học sinh trở lại đi học bình
thường, kể từ Thứ hai, ngày 22/11/2021.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ gìn sức khỏe cho toàn thể các em học
sinh và đội ngũ viên chức. người lao động của đơn vị. Nhà trường rất mong quý
phụ huynh, các em học sinh và toàn thể viên chức người lao động nhà trường tiếp
tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cấp
và ngành chuyên môn y tế trong phạm vi, vai trò, trách nhiệm của nhà trường. Vì
vậy việc bố trí lịch học trên lớp và việc đón, trả học sinh tại trường được quy định
chặt chẽ và cần được thực hiện nghiêm túc để phòng, chống dịch trong thời gian tới
như sau.
1. Việc đưa học sinh đến trường, đón học sinh về nhà của phụ huynh,
nhiệm vụ của nhân viên y tế và giáo viên nhà trường:
Để thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong các tuần đầu sau khi trở lại
trường học trực tiếp trên lớp. Các em phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K của Bộ
Y tế, hướng dẫn của BCĐ phòng, chống dịch địa phương. Học sinh và giáo viên
phải nghiêm túc đeo khẩu trang liên tục từ nhà đến trường, trong suốt quá trình ở
trường và từ trường về nhà. Khi vào bên trong cổng trường, các em sẽ được cán bộ
y tế nhà trường và thầy cô giáo đo thân nhiệt, hướng dẫn các em rửa tay sát khuẩn

trước khi các em vào trong nhà trường. Trong khi học trực tiếp trên lớp nhà trường
sẽ không bố trí giờ giải lao chung như bình thường, mà sẽ giao quyền chủ động cho
giáo viên cho phép học sinh tự nghỉ giải lao giữa buổi học ngay tại lớp, việc cho
học sinh ra ngoài, GVCN lớp sẽ cho các em ra theo từng nhóm nhỏ hoặc từng em
khi các em có nhu cầu, tuyệt đối không cho các em ra ngoài tập trung cùng một
thời điểm. Nhà trường sẽ bố trí lịch đón và trả học sinh như sau:
a) Buổi sáng:
-Học sinh đến trường lúc 6 giờ 30 phút hằng ngày
-Vào lớp lúc 7 giờ 00 phút
-Thực hiện nhiệm vụ học tập theo Thời khóa biểu từng lớp toàn trường
*Thời gian kết thúc buổi học và học sinh ra về theo các mốc thời gian như
sau:
- Khối lớp 1: Các em ra về lúc 9 giờ 55 phút
- Khối lớp 2: Các em ra về lúc 10 giờ 00 phút
- Khối lớp 3: Các em ra về lúc 10 giờ 05 phút
- Khối lớp 4: Các em ra về lúc 10 giờ 10 phút
- Khối lớp 5: Các em ra về lúc 10 giờ 15 phút
*Việc đón, và trả học sinh tại trường được quy định như sau
-Các lớp: 1A; 2A; 3A; 4A và 5A. Các em sẽ được đón vào và ra về ở
cổng CHÍNH nhà trường.
-Các lớp: 1B; 2B; 3B; 4B và 5B. Các em sẽ được đón vào và ra về ở cổng
PHỤ nhà trường.
b) Buổi chiều:
-Học sinh đến trường lúc 13 giờ 30 phút hằng ngày
-Vào lớp lúc 14 giờ 00 phút
-Thực hiện nhiệm vụ học tập theo Thời khóa biểu từng lớp toàn trường
*Thời gian kết thúc buổi học và học sinh ra về theo các mốc thời gian như
sau:
- Khối lớp 1: Các em ra về lúc 15 giờ 55 phút
- Khối lớp 2: Các em ra về lúc 16 giờ 00 phút
- Khối lớp 3: Các em ra về lúc 16 giờ 05 phút
- Khối lớp 4: Các em ra về lúc 16 giờ 10 phút
- Khối lớp 5: Các em ra về lúc 16 giờ 15 phút
*Vẫn thực hiện hằng ngày việc đón, và trả học sinh tại trường như đã quy
định như sau

- Các lớp: 1A; 2A; 3A; 4A và 5A. Các em sẽ được đón vào và ra về ở
cổng CHÍNH nhà trường.
- Các lớp: 1B; 2B; 3B; 4B và 5B. Các em sẽ được đón vào và ra về ở
cổng PHỤ nhà trường.
Sau khi hết thời gian học của tuần đầu tiên sau khi các em trở lại trường học
trực tiếp. Nhà trường sẽ xem xét và căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh thời
gian, hình thức cho hợp lý, dần chuyển sang trạng thái “Bình thường mới” khi dịch
bệnh được kiểm soát an toàn tuyệt đối.
*Riêng tại điểm trường làng Lợk: Tại đây có 2 khu vực mở lớp. Khu vực 1
nằm trọn trong khuôn viên nhà Rông văn hóa làng Lơk có 3 lớp học. Hiện tại, nhà
Rông đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế cho người từ vùng dịch trở về địa
phương. Vì vậy học sinh các lớp tại khu vực 1 sẽ được chuyển về khu vực 2 để học.
Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch bố trí học bình thường theo ca. Đảm bảo tốt nhất,
an toàn nhất cho các em học sinh và giáo viên dạy và học tại điểm trường này.
2. Những yêu cầu của nhà trường đối với phụ huynh và các em học sinh
- Tiếp tục duy trì việc phụ huynh chủ động đưa các em học sinh đi học từng
buổi học hằng ngày và đón các em học sinh khi kết thúc buổi học tại trường.
- Trước khi cho con em đi học trở lại, phụ huynh cần tự kiểm tra sức khỏe tại
nhà cho các con, nếu các con có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho hoặc có biểu hiện bất
thường hay gia đình nào có người thân chưa hết thời gian tự cách ly y tế tại nhà
hoặc thời gian theo dõi sức khỏe ở nhà thì chưa cho các em đó đến trường học trực
tiếp mà tiếp tục để cho các em ở nhà tự học, nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên có
phương pháp và hình thức hỗ trợ cho các em tự học ở nhà kịp thời. Mỗi gia đình
phải chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, chai hoặc bình đựng nước uống, khăn sạch hoặc
khăn giấy sạch cho các em trước khi đi học. Thường xuyên căn dặn, nhắc nhở các
con ý thức đeo khẩu trang thường xuyên, không tụ tập đông người hay đùa nghịch
tập trung ở trường để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.
Với phương châm “Thích ứng để trở lại bình thường mới” nhà trường rất
mong quý phụ huynh, các em học sinh, tất cả viên chức người lao động trong nhà
trường phối hợp và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu nhà trường.
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