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HƯNG TÍCH CỰC DỌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC 

SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI 

Người viết: Hoàng Thúy 

Thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo các cấp, Ban giám hiệu trường 

THCS Đô Thị Việt Hưng đã phân công các Đ/c CBGVNV nhà trường phối 

hợp cùng CMHS các lớp tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn khuôn toàn thể 

các lớp học, phòng chức năng, khung cảnh sư phạm nhà trường, chuẩn bị đầy 

đủ các trang thiết bị y tế đảm bảo công tác phòng dịch theo các văn bản 

hướng dẫn của các cấp trước khi học sinh đến trường sau một thời gian dài 

tạm nghỉ và giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid – 19. 

 Thực hiện công văn số 1341/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học 

sinh đi học trở lại. Sáng ngày 2/5, đội ngũ giáo viên nhân viên kết hợp với phụ 

huynh học sinh nhà trường đã cùng nhau dọn vệ sinh, khử khuẩn, lau chùi bàn ghế, 

tay nắm cửa, quét mạng nhện…của tất cả các phòng học, phòng chức năng, khuôn 

viên sân trường... để đảm bảo môi trường học tập sạch sẽ, an toàn nhất. 

Theo thống kê từ bộ phận y tế, nhà trường  đã chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay 

cho toàn bộ nhà vệ sinh, các phòng học, hành lang và phòng làm việc để đảm bảo 

an toàn nhất cho học sinh, giáo viên của nhà trường. Nhà trường yêu cầu HS các 

lớp  mỗi em dùng một chai nước để uống nước trong các giờ giải lao. Bên cạnh đó 

cũng đã trang bị được gần 1.400 khẩu trang y tế, 45 chai nước sát khuẩn bề mặt, 35 

chai nước rửa tay, 23 nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt cho học sinh các lớp, chuẩn 

bị phòng cách ly tạm thời theo tiêu chuẩn của Phòng y tế Quận đề phòng khi có 

học sinh, CBGVNV có biểu hiện lâm sàng về dịch tễ, ho, sốt thì sẽ tiến hành làm 

các thủ tục cách ly, đưa đến cơ sở y tế đảm bảo sức khỏe cho CBGVNG và HS nhà 

trường  được tốt nhất.  



Một số hình ảnh các thầy cô giáo và PHHS dọn vệ sinh, khử khuẩn từng lớp 

học: 

 

Tập thể CBGVNV nhà trường luôn nỗ lực đến mức cao nhất để đem đến  một môi trường Xanh- 

Sạch – Đẹp - An toàn, sẵn sàng mọi phương án để đón các con HS trở lại trường học tập. 

 

 



 

Các thầy cô và phụ huynh  lau dọn  trường lớp, vệ sinh khử khuẩn 

 



 

 Công tác dọn vệ sinh, khử khuẩn trường lớp luôn được duy trì suốt thời gian HS nghỉ 

học 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 




