
TRƯỜNG MẦM NON LONG BIÊN 

Thông báo 

V/v chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học 
 

Căn cứ CV 557/SGDDT-CTTT ngày 26/02/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Hà NộiV/v chuẩn bị các điều 

kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới  .  

Trường Mầm non Long Biên thông báo tới các đồng chí CBGVNV nhà trường và các bậc PHHS một số nội 

dụng phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức học tập khi học sinh đi học trở lại như sau:   

1.Trước khi học sinh đến trường 

- Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ. CBGVNV tự đo thân nhiệt trước khi đên trường. Nếu học sinh, CBGVNV 

nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, dồng thời liên hệ cơ 

sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. 

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ nhà về trường và ở nơi công cộng. 

- Học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường. 

2. Khi học sinh đến trường 

- Thực hiện việc đo thân nhiệt cho PHHS, CBGVNV trước khi vào trường.  

- Các đ/c GV thực hiện việc đo thân nhiệt, xịt tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp 

.- Thực hiện đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ 

dùng cá nhân. Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt  thường xuyên tiếp xúc, khu vực tửa tay, nhà vệ sinh, 

cầu thang trong và ngoài lớp học. 

3. Kết thúc mỗi buổi học 

- Nhắc nhở PHHS thực hiện việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà 

- Các lớp duy trì việc thực hiện vệ sinh; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và 

các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại, nhà trường rất mong phụ 

huynh học sinh cùng các con học sinh thực hiện nghiêm túc quy trình đón, trả trẻ của nhà trường: 

*Quy trình đón trẻ 

Bước 1: Đo thân nhiệt PHHS tại cổng trường (PH và học sinh đeo khẩu trang đầy đủ) 

Bước 2: PH cho trẻ đo thân nhiệt , sát khuẩn tay tại cửa lớp 

Bước 3: Phụ huynh ký vào sổ đo thân nhiệt 

Bước 4:Giáo viên đón học sinh vào lớp (Nếu sức khoẻ trẻ bình thường) 

Bước 5: Học sinh tham gia các hoạt động tại lớp đảm bảo công tác phòng chống dịch 

*Quy trình trả trẻ 

Bước 1: Đo thân nhiệt PHHS tại cổng trường, đeo khẩu trang đầy đủ 

Bước 2: Giáo viên đo thân nhiệt học sinh, trả trẻ cùng đồ dùng cá nhân, nhắc trẻ đeo khẩu trang. 

Bước 3: Phụ huynh ký sổ  theo dõi thân nhiệt 

Bước 4: Phụ huynh học sinh đưa trẻ về nhà 

 Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp tích cực của các bậc PHHS.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Long Biên, ngày 28 tháng 02 năm 2021 
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