
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI  HỌP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔNG VỆ SINH 

TRƯỜNG LỚP PHÒNG CHỐNG DỊCH CO-VID 19 

 Trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp ảnh 

hưởng lớn tới đời sống cũng như công tác dạy và học của nhà trường. Ngay khi 

nhận được công văn chỉ đạo của các cấp về việc cho học sinh nghỉ học, phòng 

chống dịch bệnh Covid – 19. Sáng ngày 1/2/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh của nhà trường đã tiến hành họp khẩn cấp. Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư 

chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chủ trì 

cuộc họp. 

 

 Cũng trong sáng ngày 1/2, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã khẩn 

trương tổng vệ sinh trường lớp để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 



Ban giám hiệu của trường đã phân công CBGV, NV quét dọn, lau chùi, vệ 

sinh tất cả phòng học, các phòng ban chức năng, khu hiệu bộ cũng như các khư 

vực ngoài sân trường.  

Tại các lớp học, giáo viên chủ nhiệm lau dọn sạch sẽ trong, ngoài phòng 

học. Đồ dùng từ bàn ghế cho đến giá đựng sách vở của học sinh đều được lau dọn 

kỹ. Tất cả cửa, hành lang, bàn ghế giáo viên và học sinh.... đều được vệ sinh cẩn 

thận. 

Không chỉ vệ sinh sạch sẽ, tại tất cả các lớp học đều được trang bị bình nước 

sát khuẩn, khăn giấy đầy đủ. Mỗi lớp học cũng được trang bị máy đo nhiệt độ và 

khẩu trang để đảm bảo an toàn.  

Tại khuôn viên nhà trường, mọi ngóc ngách cũng được các thầy cô chú ý 

dọn dẹp sạch sẽ. Từng bồn cây đều được cắt tỉa gọn gàng. Các cống rách nước thải 

cũng đã được khử khuẩn.  

Thầy Nguyễn Mậu Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vào buổi chiều, 

nhà trường sẽ phun thuốc khử trùng tất cả các lớp học, nơi làm việc của giáo viên 

và toàn bộ khuôn viên nhà trường một lần nữa để đảm bảo an toàn khi đón học 

sinh quay trở lại trường. 

Mong rằng với sự chung tay của toàn xã hội, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị 

đẩy lùi để cả nước đón xuân Tân Sửu an lành. 

Dưới đây là một số hình ảnh. 



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ , Hiệu trưởng chủ trì cuộc Họp Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid 19 

Các hành lang được lau dọn cẩn thận



                                 

Các bồn cây được rọn sạch rác 

 

Lan can được lau chùi sạch sẽ 



 

Vệ sinh sạch sẽ trường lớp 



 

 



 



 

 


