
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TIẾP TỤC CÔNG TÁC  

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Những ngày cuối tháng 3 và tháng 4, cả nước trong giai đoạn cao trào phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được nghỉ học 
để tránh nguy cơ lây lan. Để chuẩn bị cho việc các em quay trở lại trường học an 
toàn, GVCN phối hợp với CMHS hướng dẫn học sinh cách tự đo thân nhiệt, đeo 
khẩu trang, rửa tay đúng cách, sử dụng bình uống nước riêng khi tới trường. Trước 
đó,  trường THCS Đô thị Việt Hưng tổ chức phun khử khuẩn 100% toàn bộ trường 
học, CB, GV, NV nhà trường thường xuyên tổng vệ sinh lớp học và khuôn viên 
trường. Toàn bộ bàn ghế, thiết bị dạy học, hành lang, khuôn viên, khu vệ sinh, khu 
vực phòng ngủ,... đều được khử vệ sinh khử khuẩn theo tiêu chuẩn. Các lớp học, 
nhà ăn,... đã được trang bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay khô để các em học sinh 
sát khuẩn hằng ngày khi đi học trở lại. Ngoài ra, nhà trường đã bố trí phòng cách ly 
theo tiêu chuẩn của bộ Y tế để sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra. 

Hằng ngày, nhà trường phân công nhân viên y tế, giáo viên trực giám sát công tác 
phòng chống dịch bệnh và hoàn thiện các báo cáo về tình hình phòng chống dịch 
bệnh trong nhà trường theo thời gian quy định, vào sổ Nhật kí PCDB trong  nhà 
trường của giáo viên và học sinh của bộ phận y tế. 

Các bậc phụ huynh hãy chú ý thường xuyên nhắc nhở các con rửa tay, bổ sung 
những dưỡng chất và rèn luyện thể lực để tăng sức đề kháng cho bản thân trong 
những ngày nghỉ ở nhà phòng dịch.  

Một số hình ảnh CBGVNV nhà trường tích cực giữ vệ sinh khung cảnh sư phảm 
phòng chống dịch bệnh: 







 

 

 

 


