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V/v xây dựng phương án đón 
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cấp trung học cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Từ Liêm, ngày 20 tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn quận 

Nam Từ Liêm 
 

  

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết 

định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban 

hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết 

định số 1612/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; 

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường học sau thời gian 

học sinh nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm yêu cầu các 

trường trung học cơ sở trên địa bàn quận triển khai một số nội dung sau: 

1. Xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường học sau thời gian học 

sinh nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 

1.1. Chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết 

Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết theo văn 

bản hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 

của Sở Y tế - Sở GDĐT - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

a) Trước khi học sinh trở lại trường học 

- Trước khi học sinh trở lại trường học, nhà trường cần thực hiện vệ sinh khử 

khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh trở lại và thực hiện hàng ngày. Chuẩn bị 

đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên như nơi rửa tay, nước sạch 

và xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay; hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh 

(có nồng độ cồn tối thiểu 60%). Lưu ý, tại nơi sát khuẩn tay nhanh, để dung dịch sát 

khuẩn trên giá, kệ và treo biển báo “DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY NHANH”, 

đồng thời hướng dẫn sử dụng. Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh để ở trong 

thang máy; vệ sinh khử khuẩn ô tô đưa đón học sinh và có dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh gắn ở vị trí lên xuống xe. 

- Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng trong các trường có học sinh, cán bộ, 

giáo viên, người lao động có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, khó 

thở...) được phát hiện trong nhà trường. 



2 

 

- Đảm bảo đủ nước uống cho học sinh, mỗi em nên có cốc uống riêng được vệ 

sinh hàng ngày hoặc bình nước riêng, khuyến khích sử dụng bình nước uống cá 

nhân... 

- Chuẩn bị vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu dùng trong phòng y tế của 

trường học. Cán bộ y tế học đường phải có mặt liên tục trong suốt thời gian dạy và 

học để sẵn sàng đáp ứng y tế khi cần. Treo, dán tờ rơi, poster về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 tại cổng trường, bảng tin của trường, khu vực phòng y tế và các lớp 

học. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên, người lao động trong trường những kiến thức 

cơ bản về phòng chống dịch bệnh do Covid-19. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, 

học sinh thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế để phòng chống dịch bệnh. 

- Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc đối tượng bị cách ly y 

tế, cần tuân thủ tuyệt đối việc cách ly y tế theo đúng quy định. Đối với các trường 

hợp có ít nhất một trong các triệu chứng (ho hoặc sốt hoặc khó thở) thì chủ động báo 

cho nhà trường, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và xử lý y tế khi cần. 

b) Khi học sinh trở lại trường học 

- Nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện khử khuẩn trường lớp, đồng thời thường 

xuyên tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, giáo viên, người lao động về phòng chống 

dịch do Covid-19 bằng các kênh và tài liệu truyền thông. Không tổ chức các hoạt 

động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế... 

Không chào cờ tập trung toàn trường, chỉ tổ chức chào cờ tại lớp học, hạn chế hoạt 

động có sự tham gia của nhiều lớp. Không sử dụng đồ chơi, dụng cụ học tập bằng 

vật liệu chưa khử khuẩn được (đồ chơi điện tử, đồ chơi thấm nước...). Thực hiện ăn 

chín, uống sôi, đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn của nhà trường. Không tổ chức 

ăn tập trung đông người, nên tổ chức ăn tại phòng học hoặc chia thành nhiều đợt đối 

với các trường có ăn bán trú. 

- Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường, cha mẹ học sinh 

không vào trường học. Đối với các phương tiện đưa, đón học sinh thực hiện khử 

khuẩn sau mỗi chuyến đi bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc chất khử khuẩn có 

chứa clo hoạt tính. 

- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng, chống dịch: Phòng y tế, 

phòng cách ly tạm thời. Bố trí khu vực kiểm tra thân nhiệt đảm bảo mỗi lớp học có 

01 nhiệt kế điện tử, khu vực rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn phù hợp tại từng 

khu vực làm việc của từng cơ quan, đơn vị trường học. 

- Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay với nước 

sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học, trước 

và sau ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn. Phối hợp với 

phụ huynh học sinh theo dõi sức khỏe của học sinh hằng ngày để kịp thời phối hợp 

với trạm y tế phường xử lý y tế theo quy định. Khuyến khích học sinh, giáo viên nên 

đeo khẩu trang thông thường khi đến trường, khi tham gia giao thông, nơi tập trung 

đông người. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang đúng cách theo 

hướng dẫn của ngành y tế. Đảm bảo các phòng học được thông thoáng, tăng cường 

thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, hạn chế sử dụng điều hòa. Giám 
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sát việc thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt 

là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang (nếu dùng một lần) khi thay phải được bỏ 

ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. 

- Đối với cán bộ y tế đảm bảo có mặt liên tục trong suốt thời gian dạy và học, 

sẵn sàng đáp ứng y tế khi cần. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để theo dõi sức 

khỏe học sinh có vấn đề sức khỏe để kịp thới xử lý. Khi có học sinh, giáo viên, người 

lao động của nhà trường có biểu hiện sốt, hoặc ho, khó thở hoặc các bất thường khác 

về sức khỏe, kiểm tra, theo dõi tại phòng y tế của trường. Cho người có biểu hiện 

viêm đường hô hấp đeo khẩu trang y tế ngay và thông báo cho ban giám hiệu, giáo 

viên chủ nhiệm, trạm y tế phường để xử lý. 

1.2. Các phương án đón học sinh trở lại trường học 

a) Các mốc thời gian học sinh trở lại trường học 

- Hết tháng 4/2020, học sinh trở lại trường học. 

- Hết tháng 5/2020, học sinh trở lại trường học. 

- Hết tháng 6/2020, học sinh trở lại trường học. 

b) Các đối tượng học sinh 

- Học sinh đã tham gia các môn học, tiết học qua internet, trên truyền hình. 

- Học sinh chưa tham gia các môn học, tiết học qua internet, trên truyền hình. 

- Học sinh lớp 9: Ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 

c) Hình thức tổ chức lớp học 

+ Học tập trung 50% học sinh/lớp (các khối lớp đi học luân phiên). 

+ Học tập trung 100% học sinh/lớp (Các khối lớp đi học bình thường). 

2. Thời gian học kỳ II năm học 2019-2020 

Thực hiện theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 

Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

- Ngày bắt đầu học kỳ II: 30/12/2019. 

- Ngày kết thúc học kỳ II: 10/7/2020. 

- Ngày kết thúc năm học: 14/7/2020. 

3. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 

Thực hiện theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2020-2021. Dự kiến ngày thi: ngày 17/7/2020 và ngày 18/7/2020. 
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Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, các 

nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9. 

Phòng GDĐT quận yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về phòng 

GDĐT qua cấp học để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký)  

 

 

Nguyễn Quý Trang 

 


