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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức cho học sinh đi học tại trường từ ngày 15/11/2021 

Kính gửi:   

- Các bậc cha mẹ học sinh nhà trường; 

- Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. 

Trong thời gian vừa qua (từ ngày 06/11/2021 đến ngày 14/11/2021) do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19, Trường THPT tổ chức cho học sinh tạm dừng đến trường và dạy học 

trực tuyến. Thực hiện Công văn số 3165/UBND-GD ngày 14/11/2021 của UBND thành 

phố Uông Bí, sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo Sở GDĐT,  

Trường THPT Uông Bí thông báo việc tổ chức cho học sinh đi học tại trường từ 

ngày 15/11/2021 như sau:  

1. Tổ chức cho học sinh toàn trường đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến 

trường để phòng chống dịch Covid 19, bắt đầu từ ngày 15/11/2021 đảm bảo nguyên tắc 

tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Khi đến trường, giáo viên, 

học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid 19, đặc biệt là: 

- Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung đông người - Khai báo y tế”, nhất là thực hiện đeo khẩu trang toàn thời 

gian ở trường, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc đông người ngoài phạm 

vi lớp học. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng, các phương tiện 

giao thông công cộng… 

- Vệ sinh khử khuẩn trường lớp trước khi học sinh đến trường và trong suốt qua 

trình tổ chức dạy học; 

- Chưa tổ chức các hoạt động tập thể đông người: Chào cờ toàn trường, Thể dục 

giữa giờ; 

- GVCN phối hợp chặt chẽ với CMHS để kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi 

đến trường; kiểm soát được lộ trình HS từ nhà đến trường, từ trường về nhà; học sinh 

tuyệt đối không tới lớp học, trường học khi có một trong các biểu hiện, triệu trứng nghi 

ngờ như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác và phải liên hệ với cơ sở Y 

tế để được tư vẫn, hướng dẫn.  

- Học sinh khi ở trường học có một trong các biểu hiện, triệu chứng; sốt, ho, mệt 

mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở, ... báo ngay cho Nhân viên Y tế nhà 

trường (SĐT 0395856246), đưa xuống phòng cách ly Y tế nhà trường, tiến hành khai thác 

dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại chỗ. Nếu có vấn đề nghi ngờ nhà 

trường sẽ báo cáo BCĐ thành phố phối hợp thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. 

- Học sinh hoặc người thân có liên quan đến yếu tố dịch tễ chủ động  gọi điện ngay 

về số điện thoại công vụ của Trạm y tế xã phường thuộc địa bàn cư trú để khai báo và 
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được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1800.9214 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Quảng Ninh. Trong trường hợp cách ly phải nghiêm túc chấp hành các 

hướng dẫn cách ly của Chính quyền địa phương và cơ quan Y tế. 

- Học sinh theo dõi thường xuyên website của nhà trường để cập nhật lịch kiểm tra 

giữa kỳ, thời khóa biểu, thông báo, kế hoạch định kỳ và đột xuất khác. 

2. Lịch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2022:  

Khối 10, 12: Buổi sáng; Khối 11: Buổi chiều 

Thời gian Môn kiểm tra 

Thứ 2, ngày 15/11/2021 
Ngữ văn, Vật lý 

Thứ 3, ngày 16/11/2021 Lịch sử, Tiếng Anh, Công nghệ 

Thứ 4, ngày 17/11/2021 Toán, Sinh, Tin học (10, 12) 

Thứ 5, ngày 18/11/2021 Hóa, Địa, GDCD 

3. Một số lưu ý cụ thể: 

3.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động nhà trường đến trường làm việc 

theo đúng chức năng nhiệm vụ. 

3.2. Với học sinh được cơ quan y tế xác định thuộc đối tượng F1: 

- Thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế và xét nghiệm của cơ quan chuyên môn y 

tế; 

- Nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh cách ly và kiểm 

tra bù bài kiểm tra giữa kỳ khi học sinh đến trường.  

3.3. Với học sinh cư trú tại phường Phương Đông, Phương Nam, Trưng Vương và 

học sinh được xác định là đối tượng F2 đã thực hiện xét nghiệm tầm soát âm tính, đã tiêm 

ít nhất 01 mũi vacxin phòng Covid 19, đến trường kiểm tra giữa kỳ theo lịch.  

Trường THPT Uông Bí trân trọng thông báo để học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, người lao động thuộc nhà trường biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Niêm yết: Website, Bảng tin; 

- Lưu: VT, YTTH. 

HIỆU TRƯỞNG 
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