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THÔNG BÁO SỐ 05 

V/v đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trờ lại trường  

từ ngày 15/11/2021 

Căn cứ Nghị quyết số: 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ về việc Ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-10”; Quyết định số: 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021, của Bộ Y tế V/v  Ban 

hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP; 

Công điện số: 15/CĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UUBND tỉnh về việc tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phí; Công văn số: 

7356/UBND-GD ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

Công văn số 2958/SGDĐT-VP ngày 17/10/2021 của SGĐT V/v thực hiện nghiêm túc 

quy định 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện công văn số 

3165/UBND-GD ngày 14/11/2021 V/v tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại 

sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVÍ-19.  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trường THPT Uông Bí yêu cầu GV, NV, 

HS và khách vào trường tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang trong khi ở 

trường. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covd-19 trong 

tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ 

tối đa sức khỏe, tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhất là trong 

thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên đại bàn Uông Bí. Cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện một số nội dung khi 

học sinh đi học trở lại trường như sau: 

1. Yêu cầu 100% học sinh, giáo viên, người lao động phải xét nghiệm hoặc test 

nhanh Covid-19 từ sau ngày 03/11/2021 đến nay, sức khỏe tốt, không có yếu tố dịch tễ 

mới được đến trường.  

 2. Tiếp tục cập nhật khai báo sức khỏe, quét mã QR trước khi ra vào trường. 

Khách ra vào trường bảo vệ đo nhiệt độ, hướng dẫn khai báo y tế, bắt buộc phải quét 

mã QR-Code; Ghi sổ người ra, vào không quét được mã QR. 

Mỗi lớp lập một sổ ghi chép để dành riêng cho học sinh không quét mã QR-

code, thực hiện khai báo ra vào nhà trường hàng ngày. 

 3. Tiếp tục duy trì thông tin, liên lạc chặt chẽ giữa gia đình, Giáo viện chủ 

nhiệm, nhà trường trong công tác nắm bắt, theo dõi sức học sinh hàng ngày tại nahf 

trước khi đến trước, 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.  

4. Tiếp tục 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 



2 
 

 

xúc đông người ngoài phạm vi lớp học. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, 

tại nơi công cộng, các khu vui chơi, tại các sự kiện tập trung đông người trên các 

phương tiện giao thông công cộng… các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm. 

5. Tiếp tục thực hiện vệ sinh lớp học đầu giờ và cuối mỗi buổi học quét lau nền 

nhà, lau bàn ghế, cửa sổ, tay nắm cửa, lan can, hành lang bằng dung dịch nước 

Cloramin 70% nhà trường cấp hoặc tự trang sắm dung dịch tẩy rửa thông thường như 

nước lau sàn bệnh viện Power Floral, SunLight, Gift..(phải đảm bảo an toàn vệ sinh 

khi lao động: có găng tay, khẩu trang, xô và khăn lau).  Hàng tuần, tổng dọn vệ sinh 

môi trường theo kế hoạch của bộ phận giáo vụ nhà trường.  

6. Cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động đi về hoặc có người thân đi về từ 

vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4, các tỉnh/thành phố có số mắc cao (như TP Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Long An, Đồng Nai...) và địa phương đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp 

phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Nếu bản thân hoặc người thân 

có liên quan đến yếu tố dịch tễ thì gọi điện ngay về số điện thoại công vụ của Trạm y tế 

xã phường thuộc địa bàn cư trú để khai báo và được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến 

đường dây nóng 1800.9214 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. 

7. 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. 

8. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, NLĐ 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 đ/c Hải Y tế nhà trường (SĐT 0395856246), đưa xuống phòng cách ly 

Y tế nhà trường để tiến hành khai thác yếu tố 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 đúng quy định.  

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh nâng cao tinh 

thần, trách nhiệm, ý thực trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để duy 

trì môi trường trường học an toàn, hiệu quả. 
 

Nơi nhận:   
- Đoàn TN (th/h); 

- GV,NV,HS,CMHS (th/h); 

- YTTH (th/h); 

- Lưu:VP, YT. 

     KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                         Lê Thị Thanh Thơ 
 

 

                                                 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UÔNG BÍ 

Tổ 15, khu 5B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Email: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn 

Website : www.ubhs.edu.vn | Phone : (+84) 2033.851.432 


