
TIỂU HỌC GIANG BIÊN SẴN SÀNG ĐÓN HỌC SINH 

TRỞ LẠI TRƯỜNG NGÀY 6/4 

 

Sau kì nghỉ nghỉ phòng chống dịch Covid-19, ngày 6/ 4/2022, các trường học 

trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội trong đó có trường Tiểu học Giang Biên sẽ đón 

học sinh đi học trở lại.  

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, toàn bộ các lớp học đã thực 

hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường, lớp học theo đúng hướng dẫn của cơ quan 

y tế; chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước có xà phòng tại vị trí 

thuận lợi. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch Covid-19 theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 

tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo 

của các cấp trên. Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh hàng ngày; giám sát, 

theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

người lao động; phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc Covid-19 để có biện pháp 

xử lý kịp thời; bảo đảm an toàn tại trường Tiểu học Giang Biên.  

  



 

 

Nhà trường tiến hành phu khử khuẩn trong và ngoài lớp học 



 

Các lớp trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt,... 

Bên cạnh việc chuẩn bị các tình huống ứng phó để chuẩn  đón học sinh quay  

trở lại trường, chiều ngày 5/4/2022, toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên và các bậc 

PHHS cũng tổng vệ sinh trường lớp và trang trí khung cảnh sư phạm để đón học 

sinh vào ngày 6/4/2022. 

 

  



 

CBGV- NV chỉnh trang khung cảnh sư phạm chuẩn bị đón học sinh   



 

               

          

Phụ huynh dọn dẹp vệ sinh các lớp học 



 

Công tác bán trú cũng đã hoàn tất 

 

Biển chỉ dẫn, lối đi dẫn đến các lớp 

                                                          Người viết: Lý Thị Hải Ninh 


