TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

NHỮNG LƯU Ý KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP
A/ Với giáo viên
-

Giáo viên tiết 1 có mặt tại phòng học lúc 6h30’

-

Trong tiết học chú ý đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với học sinh.

-

Quan tâm đến sức khỏe học sinh trong suốt tiết học nếu học sinh có vấn đề về
sức khỏe GV phải trực tiếp dẫn học sinh xuống phòng y tế.

-

Giáo viên tiết cuối nhắc nhở học sinh tắt các thiết bị, đóng cửa sổ, hạ rèm, đóng
cửa chính trước khi ra về…

-

Giáo viên cho học sinh ra về theo điều động của giám thị

B/ Với học sinh:
1. VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
-

Đồ dùng học tập (sách giáo khoa, vở, bút, thước..)

-

Chai uống nước cá nhân

-

Khăn lau chỗ ngồi

-

Nước sát khuẩn (cá nhân)

-

Khẩu trang

-

Thẻ Vina ID

2. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI ĐẾN TRƯỜNG
-

Vào cổng chính theo bảng hướng dẫn và sự điều động của thầy cô giáo.

-

Đo thân nhiệt và quẹt thẻ Vina ID điểm danh (theo hướng dẫn phân luồng tại
cổng chính).

-

Tuyệt đối thực hiện 5K, đặc biệt là sử dụng khẩu trang đúng cách khi đến trường
(mỗi học sinh có ít nhất 3 chiếc để dự phòng).

-

Hạn chế tụ tập đông người (không qua lớp khác khi không có sự cho phép của
giáo viên).

-

Ngồi đúng vị trí theo sơ đồ lớp.

-

Lau chỗ ngồi bằng khăn sát khuẩn; rửa tay xà phòng đúng cách trước khi đến
trường và trước khi ra về.

-

Không ăn, uống chung – uống nước bằng chai nước cá nhân.

-

Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… không đến trường mà phải báo cho y tế địa
phương để nhận được lời khuyên y tế đúng đắn nhất.

Lưu ý:
- Học sinh lớp 9A1 đến 9A10; 8A4 đến 8A8 ra về cổng Lý Thường Kiệt.
- Học sinh lớp 7A1 đến 7A10; 8A1 đến 8A3; 8A9 đến 8A10 ra về cổng
Đất Thánh

