
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI HỌC TRỰC TIẾP 

Sau nhiều tháng nghỉ học trực tiếp phải chuyển sang học trực tuyến vì 

dịch COVID-19, từ ngày 8/2, học sinh khối lớp 7,8,9 của trường THCS Phúc 

Lợi đã bắt đầu đi học trở lại.  

Trước khi học sinh đi học trở lại, các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà 

trường cùng các bậc phụ huynh học sinh đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón học 

sinh. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng dịch, công tác dạy và học, đảm bảo 

an toàn cho học sinh khi tới trường, tất cả các khu vực: khu vực cách ly, khu vực 

rửa tay, các phòng học, các phòng chức năng, sân chơi, vườn trường,…đều được 

vệ sinh sạch sẽ, phun khử khuẩn.  

 

Lớp học được vệ sinh sạch sẽ, phun khử khuẩn 

Trong mỗi phòng học, bàn ghế kê ngay ngắn, lớp học sạch sẽ, được trang bị 

nước rửa tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt. Nhà vệ sinh, hành lang lớp học được 

đã được sửa sang chờ đón các em học sinh. 



 

 

Hàng lang lớp học được làm sạch 



Trong ngày 7/2/2022, nhà trường cũng được đón các đoàn kiểm tra của 

Phòng Giáo dục và  đào tạo quận Long Biên, Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi. 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của nhà trường.  

 

PGD và UBND phường Phúc Lợi kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học 

trực tiếp của nhà trường 



Sáng ngày 8/2, ngày đầu tiên học sinh quay trở lại học trực tiếp, tại cổng 

trường, các học sinh giãn cách, được phân luồng theo đúng phương án đã được nhà 

trường diễn tập. Tại đây, toàn bộ học sinh đã được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay 

trước khi vào lớp. Trước khi tới trường, các bậc phụ huynh cũng chủ động kiểm tra 

sức khỏe, chuẩn bị bình nước cá nhân cho con em mình, nhắc nhở công tác vệ  sinh 

phòng dịch. Các em học sinh đều tỏ ra hào hứng trong ngày đi học lại. 

 

Học sinh giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn và phân luồng khi vào trường 

Tại các lớp, các học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, ngoài các lớp học trực tiếp, nhà trường đã tổ 

chức các lớp học online (theo hình thức zoom) song song theo các khối lớp 7,8,9 

để đảm bảo việc học của các học sinh diện F0, F1 học online tại nhà.  



 
Các lớp học trực tiếp và online được  tổ chức song song 

Với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, các em học sinh đến lớp trong niềm 

hân hoan. Năm mới 2022 bắt đầu bằng niềm vui tới trường của thầy và trò, dự báo 

một năm an lành, hạnh phúc và thành công. 

Dưới đây là một số hình ảnh ngày đầu tiên đi học trực tiếp tại trường THCS Phúc 

Lợi: 

 

Học sinh được hướng dẫn kĩ càng khi vào trường 



 

Học sinh phân luồng, giãn cách khi vào trường 

 

Máy sát khuẩn và đo nhiệt độ tự động sẵn sàng ở cổng trường 



 

Phòng cách ly được trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn 

 

 

 


